
Додаток 2 
 

Аналітична записка                                                                                              
про стан виконання Плану роботи на 2016-2017 роки з виконання завдань  

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року              
в Запорізькій області  

(за підсумками І півріччя 2017 року) 
 

І. Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації 
державних цільових, галузевих та бюджетних програм відповідно до цілей 
державної регіональної політики на період до 2020 року. 

1. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому 
розвитку регіонів. 

1) Розвиток інфраструктури міст. 
Завдання пов’язані з розвитком інфраструктури, зокрема передбачені, у 

рамках Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 60 (далі – Програма). Серед основних заходів Програми – 
продовження будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у                      
м. Запоріжжя.  

На сьогодні існує проблема фінансування його завершення.  
Протягом 2014-2015 років кошти на продовження робіт не виділялися, 

фінансувалося виключно погашення кредиторської заборгованості за виконані у 
2013 році роботи. У 2016 році на будівництво профінансовано тільки 53,07 млн. 
грн. (19,9 % від передбаченого на рік).  

Затверджені у 2017 році обсяги фінансування будівництва магістралі через 
р. Дніпро становлять 333,0 млн. грн., з яких 310,0 млн. грн. – кошти державного 
бюджету; 3,0 млн. грн. – обласного бюджету; 20,0 млн. грн. – міського бюджету 
м. Запоріжжя. 

На 18.08.2017 з державного бюджету надійшло 43,041 млн. грн. (13,9 % від 
передбаченого на рік) та профінансовано 36,004 млн. грн. (83,7 % від 
надходжень); з міського бюджету м. Запоріжжя – 5,2 млн. грн. (26 % від 
передбаченого на рік), які освоєно у повному обсязі. Фінансування робіт за 
рахунок коштів обласного бюджету не здійснювалось. 

Підприємством ТOB «Підприємство «Маст-Буд» проводилися роботи на 
Спорудах № 4 (балковий міст через р. Старий Дніпро довжиною 340,6 м) та № 10 
(вантовий міст через р. Дніпро). 

Забезпечено розробку містобудівної документації для населених пунктів 
області.  

У рамках місцевих програм з розробки містобудівної документації на 
відповідні заходи у 2017 році передбачено 17,7 млн. грн., з них на 01.07.2017 
профінансовано 2,85 млн. грн. (16,1 % від передбаченої суми). 

За рахунок цих коштів, зокрема затверджено: 
14 генральних планів населених пунктів (м. Токмак, м. Мелітополь,                     

смт Кушугум Запорізького району, селища Садове, Нове, Зелене 
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Мелітопольського району, села Костянтинівка, Обільне, Відродження 
Мелітопольського району, села Новозлатопіль Гуляйпільського району, села 
Семенівка, Костянтинівка Пологівського району, села Гоголівка, Новоукраїнка 
Більмацького району);   

14 планів зонування (м. Токмак, м. Мелітополь, смт Кушугум Запорізького 
району, селища Садове, Нове, Зелене Мелітопольського району, села 
Костянтинівка, Обільне, Відродження Мелітопольського району, села 
Новозлатопіль Гуляйпільського району, Семенівка, Костянтинівка Пологівського 
району, сел Гоголівка, Новоукраїнка Більмацького району); 

8 детальних планів територій (5  у Запорізькому районі, по 1 у 
Мелітопольському, Бердянському та Пологівському районах). 

Продовжується робота щодо розроблення 65 генеральних планів населених 
пунктів, 65 планів зонування та 15 детальних планів територій. 

На реалізацію заходів першого етапу Регіональної програми створення 
містобудівного кадастру Запорізької області на 2014-2019 роки (рішення обласної 
ради від 31.10.2013 № 12, зі змінами) в обласному бюджеті на 2017 рік 
передбачені кошти у сумі 1370,0 тис. грн. Наразі триває підготовка для 
проведення закупівель технічного комплексу системи містобудівного кадастру та 
спеціалізованого програмного забезпечення. 

2) Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та 
соціального розвитку. 

У рамках цього напряму, зокрема, продовжується робота, яка спрямована на 
покращення транспортного зв’язку міст з менш розвинутими прилеглими 
територіями. 

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.08.2017 № 398 
«Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 
Запорізької області» в облдержадміністрації відбулось перше організаційне 
засідання конкурсного комітету з визначення автоперевізників пасажирів на 
міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування. 

Участь у конкурсі взяли 26 автотранспортних підприємств, що є рекордною 
кількістю претендентів. Члени конкурсної комісії відкрили пакети поданих до 
участі у конкурсі документів. Протягом двох тижнів запланована перевірка на 
підприємствах, що беруть участь у конкурсі. 

У рамках виконання міської цільової програми «Забезпечення належної та 
безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 
електротранспорту «Запоріжелектротранс» (рішення Запорізької міської ради від 
21.06.2017 № 34, зі змінами) передбачено придбання 35 нових автобусів великої 
місткості у фінансовий лізинг (154,435 млн. грн.). Триває процедура закупівель 
нових автобусів; проведено роботу з узгодження договору постачання та 
відповідної документації. 
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2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст 
на інші території, розвиток сільської місцевості. 

1) Поліпшення транспортної доступності в межах регіону. 
 Програмою розвитку автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення Запорізької області на 2017 рік (рішення обласної ради від 
06.04.2017 № 60 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого 
значення передбачено 15,29 млн. грн., з яких надійшли і освоєні 3,6 млн. грн. 
(23,4 % від запланованого на рік). За рахунок зазначених коштів ліквідовано 
ямковість автомобільних доріг місцевого значення на площі 13,6 тис. м. кв. 

2) Розвиток сільської місцевості. 
З метою стимулювання сільгоспвиробників щодо нарощування поголів'я 

великої рогатої худоби діє Програма розвитку галузі молочного скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької області на 2014-2018 роки 
(рішення обласної ради від 20.03.2014 № 20, далі – Програма). На виконання 
заходів Програми з обласного бюджету передбачено виділення коштів в обсязі           
1 млн. грн. на виплату виробникам тваринницької продукції по 5 тис. грн. за 
кожну прирощену корову (у І півріччі 2017 року нараховано 750,0 тис. грн., 
виплати не здійснювались).  

Для отримання дотації надійшли необхідні документи від двох 
сільгосппідприємств, а саме: 

ПАТ «Племзавод"Степной» Кам`янсько-Дніпровського району – на                  
50 голів; 

СВК «Росія» Великобілозерського району – на 100 голів. 
З початку дії Програми сільгосппідприємствам за приріст поголів’я 

нараховано та виплачено 1420,0 тис. грн. 
У зв’язку з бюджетною обмеженістю фінансування заходів Програми 

розвитку рибного господарства Каховського та Дніпровського водосховищ у 
межах Запорізької області на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 
24.11.2011 № 11) не здійснювалося. Термін дії програми завершився. 

На виконання заходів Програми штучного розведення (відтворення) водних 
біоресурсів Запорізької області на 2017-2021 роки (рішення обласної ради від 
06.04.2017 № 68) у 2017 році з обласного бюджету передбачено 1,0 млн. грн., з 
яких на біологічну меліорацію Каховського та Дніпровського водосховищ 
шляхом відтворення білого та строкатого товстолобиків (молодь) – 800,0 тис. грн. 
і 200,0 тис. грн. відповідно. На 01.08.2017 фінансування заходів не здійснювалось. 

Забезпечено дорадчий супровід сільськогосподарського виробництва, 
зокрема у І півріччі 2017 року проведено: 

інститутом післядипломної освіти та дорадництва Таврійського державного 
агротехнологічного університету понад 39 семінарів і тренінгів для 
кваліфікованих фахівців, науковців, керівників агроформувань, під час яких  у 
тому числі розглядалися питання створення та підтримки кооперації на селі, 
вдосконалення її діяльності, надання більш якісних послуг на кооперативних 
засадах; 

за підтримки облдержадміністрації спільно з Українською корпорацією 
«Тваринпром» м. Київ на базі ПАТ «Племзавод «Степний» Кам'янсько-
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Дніпровського району семінар-нараду з питань збільшення надоїв та зменшення 
витрат при виробництві молока, в якому взяли участь спеціалісти 
сільгосппідприємств із Дніпропетровської, Херсонської,  Вінницької та 
Миколаївської областей (20.03.2017); 

навчальний тренінг-семінар на тему «Нетворкінг - мистецтво створення 
зв’язків» у рамках Меморандуму про співпрацю державної адміністрації  та 
Менонітською Асоціацією Економічного розвитку, розрахованого до 2021 року 
(бізнес - проект  за сприяння Міністерства міжнародних справ Канади (Global 
Affairs Canada) та MEDA, які  надають технічну допомогу з плодоовочівництва, 
27.03.2017); 

на базі Таврійського державного агротехнологічного університету                     
(м. Мелітополь) за участі фахівців Міністерства аграрної політики та 
продовольства України практичний семінар у ході якого розглянуто поточну 
ситуацію та перспективи реформування державної підтримки агропромислового 
комплексу (06.04.2017); 

на базі ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району 
Національний день ферми, в якому взяли участь понад 300 відвідувачів, що мали 
можливість ознайомитися з досвідом європейських тваринників (19.05.2017); 

засідання Наглядової Ради Українського проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва (UHBDP), що реалізується Менонітською асоціацією 
економічного розвитку (MEDA) за фінансової підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади (09.06.2017), на якому розглянуто нові підходи щодо 
залучення до проекту дрібних та середніх виробників сільськогосподарської 
продукції, після чого здійснено виїзд до  учасників проекту в Запорізькій області: 
ПП «Чорний» (Кам’янсько-Дніпровський район) та ТОВ СПП «Лана» 
(Михайлівський район); 

нараду «Всеукраїнський День поля», під час якого обговорені питання щодо 
впровадження новітніх технологій, вирощування і оновлення сортового складу 
зернових та олійних культур (30.06.2016); 

19 підприємств харчової та переробної промисловості, 5 виробників 
сільськогосподарської техніки та 2 наукові заклади області (Таврійський 
державний агротехнологічний університет м. Мелітополь та Інститут олійних 
культур Національної академії аграрних наук України м. Запоріжжя) взяли участь 
у роботі XXIХ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016»  (м. Київ, 
07-10.06.2017). 

 
3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів 

розвитку регіонів. 
1) Розвиток інтелектуального капіталу. 
В області забезпечено виконання Програми зайнятості населення 

Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 
№ 7, зі змінами), у рамках якої забезпечено підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації безробітних.              

З початку року проходили професійне навчання 6,3 тис. осіб за професіями, 
що користуються найбільшим попитом на ринку праці, у тому числі на конкретні 
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робочі місця за заявками роботодавців. Також навчалися 68 внутрішньо 
переміщених осіб, 119 демобілізованих військовослужбовців – учасників 
антитерористичної операції, 128 безробітних з числа інвалідів та 2 тис. 
безробітних з числа соціально незахищених верств населення. 

На курсах цільового призначення з основ підприємницької діяльності  із 
числа соціально незахищених категорій населення навчалися 23 зареєстрованих 
безробітних із числа демобілізованих учасників АТО,  із них 3 інваліди, 2 – особи, 
яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 та менше років, 1 особа  –  
із числа молоді, яка звільнилася із строкової військової служби. 

Безробітним з числа внутрішньо переміщених осіб та учасників 
антитерористичної операції під час навчання (у разі необхідності) здійснювався 
психологічний супровід силами штатних психологів та соціальних педагогів 
навчальних закладів на волонтерських засадах.  

У 2017 році Програмою зайнятості населення Запорізької області на період 
до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 № 7) та щорічною 
Бюджетною програмою, затвердженою Державною службою зайнятості, 
передбачено надання 150 ваучерів для перепідготовки, спеціалізації та 
підвищення кваліфікації пільгових категорій громадян.  

Протягом І півріччя центрами зайнятості області видано 5 ваучерів  за 
спеціальностями: психолог – 1 особа;  фізична реабілітація – 3 особи;  
електрогазозварник – 1 особа. 

Низька кількість виданих ваучерів пояснюється тим, що ваучери на 
навчання видаються зайнятим та незайнятим особам, які не зареєстровані в 
службі зайнятості як безробітні. Таким чином, служба зайнятості не має права 
видавати ваучери безробітним та не володіє достатніми важелями впливу для 
виконання запланованих обсягів навчання за ваучерами. 

Запорізькою обласною службою зайнятості здійснюється широкомасштабна 
роз’яснювальна робота серед населення щодо можливості навчання за ваучерами. 

2) Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності 
регіонів. 

З метою забезпечення системної регіональної інвестиційної політики в 
області, створення її привабливого інвестиційного іміджу, активізації 
інвестиційної діяльності розроблено та затверджено Програму розвитку 
міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку 
Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6, 
далі - Програма). У рамках виконання Програми протягом І півріччя 2017 року 
забезпечено: 

оновлення інформації для інвесторів про банк інвестиційних проектів, який 
містить перелік проектів за видами економічної діяльності (114 проектів із 
загальною потребою в інвестиціях 2069,1 млн. дол. США); 

проведення протягом лютого-березня 2017 року оцінки інвестиційного 
клімату Запорізької області серед 52 найбільших компаній; 

оновлення Інвестиційного паспорту Запорізької області за підсумками         
2016 року. 



 6

У червні поточного року розпочато розробку інвестиційних паспортів 
об’єднаних територіальних громад області, які планується презентувати  під час 
проведення Другого міжнародного інвестиційного форуму «InCo Forum Integation 
& Cooperation» (далі – Форум InCo). 

Проведення Форуму InCo заплановане на 12-13 жовтня 2017 року. Під час 
Форуму InCo планується презентувати інвестиційний потенціал регіону, зокрема 
приділити значну увагу можливостям створених об’єднаних територіальних 
громад.  

Натепер розроблено Концепцію Форуму InCo, затверджено План заходів та 
склад робочої групи з підготовки та проведення Форуму InCo (розпорядження 
голови облдержадміністрації від 03.08.2017 № 466).  

За підтримки облдержадміністрації на території області продовжено 
реалізацію масштабних інвестиційних проектів з будівництва:  

 вітрових та сонячних електростанцій на території південних районів 
області. Інвестори – ТОВ «Вінд Пауер» ДТЕК, Euro Cape New Energy та               
ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (заплановані обсяги інвестицій складають            
22,0 млрд. грн., 700 млн. євро та 14 млн. євро відповідно). На 01.07.2017 року:               
ТОВ «Вінд Пауер» освоєно 7,2 млн. грн (без ПДВ), створено в області 54 нових 
робочих місця; ТОВ «ЮроКейп» виконано перший етап соціальних зобов’язань 
на суму 4,2 млн. грн., створено 30 нових робочих місць; ТОВ «Токмак Солар 
Енерджи» інвестовано понад 660 тис. євро, створено 112 нових робочих місць; 

нових потужностей з виробництва титанового шлаку, проектування 
виробництва губчастого титану, а також розширення перспектив виробництва з 
отримання титанового сплаву на базі ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 
комбінат» (інвестор – «Толексіс Трейдинг ЛТД»; загальний обсяг інвестицій –  
110 млн. дол. США). На 01.07.2017 року товариством на модернізацію вкладено               
48,8 млн. грн.;  

підприємства з видобутку та переробки марганцевих руд Велико-
Токмацького родовища (інвестор – торгово-промислова корпорація «Хунсін», 
загальний обсяг інвестицій – майже 1 млрд. дол. США).  На 01.07.2017 року 
Торгово-промисловою корпорацією «Хунсін» на реалізацію проекту вкладено            
1 млн. грн., у т.ч. відраховано до державного бюджету 366,7 тис. грн. 

3) Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на 
регіональних товарних ринках. 

З метою створення сприятливих умов для ведення та започаткування 
бізнесу забезпечено виконання Комплексної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки (рішення 
обласної ради від 06.04.2017 № 33, зі змінами та доповненнями), на реалізацію 
заходів якої на 2017 рік  виділено 1762,0 тис. грн. (40,9 % від передбаченого 
програмою), зокрема на: 

підтримку діяльності діючих бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних 
закладів м. Запоріжжя: ЗНУ, ЗДІА – 100,0 тис. грн.                  

З 24 інкубантів, які пройшли навчання на базі бізнес-інкубатора «БІ-
Запоріжжя», протягом І півріччя 2017 року 14 зареєструвалися як ФОП, 1 – 
поновив діяльність фермерського господарства. Проведено конкурс на участь у 
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Бізнес-інкубаторі на базі кафедри економіки підприємства Запорізької державної 
інженерної академії, за результатами якого відібрано 15 інкубантів.  

розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі вищих 
навчальних закладів Запорізької області: ЕІДМУ «КПУ», БУМіБ, ТДАТУ –            
200,0 тис. грн. Відкриття 2 інкубаторів на базі Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу (м. Бердянськ) та Таврійського державного 
агротехнологічного університету (м. Мелітополь) заплановане на ІІІ квартал         
2017 року.  

забезпечення фінансування бізнес-планів СПД на платній зворотній основі – 
400,0 тис. грн. На веб-сайтах облдержадміністрації та Державної організації 
«Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» розміщено 
оголошення щодо проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки 
(орієнтовна дата проведення – 05.09.2017). 

Станом на 19.08.2017 на реалізацію заходів Комплексної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки 
здійснено фінансування у розмірі 456,729 тис. грн. (25,9 % від виділених коштів). 

4) Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, 
збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій. 

У рамках Програми розвитку культури на 2013-2017 роки (рішення обласної 
ради від 14.02.2013 № 3, зі змінами) в обласному бюджеті на 2017 рік передбачено 
150,0 тис. грн. на проведення Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на 
Хортиці», який відбудеться у жовтні 2017 року в Історико-культурному комплексі 
«Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» під гаслом «Хортиця 
єднає Україну!». 

Основним завданням фестивалю є розвиток козацьких традицій, 
популяризація національних культурних здобутків серед широких верств 
населення, збереження історико-культурної спадщини. Фестиваль відвідало понад 
12 тис. мешканців Запоріжжя та гостей міста. 

Реалізація заходів, спрямованих на раціональне використання природно-
ресурсного потенціалу, забезпечується у рамках Регіональної програми 
будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-
культурного та екологічного призначення на період до 2020 року (рішення 
обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами), серед яких: 

розробка 20 проектів землеустрою з організації та встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду місцевого значення у 5 районах області 
(Вільнянському, Оріхівському, Розівському, Токмацькому, Чернігівському 
районах), на які спрямовано 731,358 тис. грн. Натепер проводиться процедура 
публічних закупівель відповідних робіт; 

розробка 5 місцевих схем формування екологічної мережі 
(Мелітопольський, Приазовський, Приморський, Чернігівський та Якимівський 
райони), на що виділено 322,641 тис. грн. Натепер здійснюється підготовка до 
переговорної процедури, у зв’язку з тим, що двічі було відмінено відкриті торги 
за відсутності достатньої кількості учасників; 

будівництво 2 полігонів твердих побутових відходів, на які спрямовано з 
обласного екофонду 7,5 млн. грн.,; освоєно 1,13 млн. грн., або 15 % запланованого.  
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Продовжені роботи з будівництва полігонів твердих побутових відходів у  
м. Гуляйполе та м. Кам’янка-Дніпровська; 

вивезення та знешкодження непридатних та заборонених до використання 
хімічних засобів захисту рослин, на які спрямовано з обласного екофонду               
50,0 тис. грн. (фінансування не здійснювалось). Відсутні підприємства (установи, 
організації), які мають діючі ліцензії на поводження з небезпечними відходами в 
частині відходів пестицидів, гербіцидів та інших засобів захисту рослин; 

захист територій від підтоплення. Забезпечується першочергові заходи 
щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка 
Мелітопольського району – 2,0 млн. грн. (освоєно 1,98 млн. грн., або 99 % від 
передбаченого обсягу). 

5) Розвиток транскордонного співробітництва. 
Протягом І півріччя 2017 року забезпечено участь офіційних делегацій 

Запорізької області у презентаційних заходах в Україні та поза її межами, зокрема 
відбулися візити: 

заступника голови облдержадміністрації Гугніна Е.А. до Німеччини на 
запрошення керівника проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка 
інституцій» GIZ в Україні з метою ознайомлення з найкращими практиками 
системи громадського здоров’я Німеччини, її ефективним функціонуванням, 
комунікаційними процесами у галузі охорони здоров’я, а також міжурядовую та 
міжсекторальною співпрацею (05-09 березня 2017 року); 

заступника директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Сороченко О.В до Республіки Польща на запрошення Швейцарсько-українського 
проекту «Підтримка децентралізації  в Україні» DESPRO м. Краків з метою 
відвідання ряду семінарів на базі Ягелонського університету, а також зустрічі з 
посадовцями Малопольського воєводства з питань управління проектами у 
публічній сфері та польського досвіду реформування адміністративно-
територіального устрою. 

В області відбулося святкування Дня Європи (11-20.05.2017), під час якого 
проведено ряд інформаційних, тематичних, культурно-мистецьких та спортивно-
масових заходів за участю аматорських та професійних колективів задля 
підвищення рівня поінформованості громадськості щодо європейської інтеграції 

У рамках святкування Дня Європи організовано проведення 
«Європейського містечка» у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та 
позашкільних закладах тематичних лекцій, уроків, виховних годин, круглих 
столів, засідань політклубів, брейн-рингів, мультимедійних презентацій, 
стіннівок, плакатів, малюнків, присвячених висвітленню сутності та ролі 
Європейського Союзу в сучасному світі. У святкуванні взяли участь понад                   
47 тис. осіб. 

На виконання Указу Президента України від 21.02.2017 № 43 «Про 
Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 
інтеграції України на 2017- 2020 роки» в області запроваджені Дні співпраці з 
Північно – атлантичним альянсом НАТО.  

Проведено активну інформаційну кампанію з питань переваг безвізового 
режиму з державами – членами Європейського Союзу; інформацію про правила 
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перетину державного кордону України та правила перебування в державах –  
членах Європейського Союзу розповсюджено серед територіальних органів 
Державної міграційної служби, центрів надання адміністративних послуг та 
розміщено на білбордах, сітілайтах, офіційних сайтах Запорізької обласної 
державної адміністрації та Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності, банерах, інформаційних плакатах тощо.  

6) Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 
енергоефективності в регіонах. 

У І півріччі 2017 року на реалізацію заходів з енергозбереження у рамках 
виконання Програми з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області 
на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016 № 6, далі – Програма) 
витрачено 32,056 млн. грн., з них: власні кошти підприємств складають                     
24,22 млн. грн., кошти державного бюджету – 1,75 млн. грн., кошти місцевих 
бюджетів – 5,7 млн. грн. та інші джерела фінансування – 3,31 млн. грн.  

У рамках виконання Програми, зокрема:  
проведено комплекс організаційно-технічних заходів із енергозбереження, 

що дозволило зекономити 359,12 тис. т.у.п., розрахунковий економічний ефект 
склав 10,17 млн. грн.; 

на підприємствах чорної металургії за рахунок використання штучних газів 
(доменний, коксовий та феросплавний гази) скорочення споживання природного 
газу склало 277,0 млн. м3; 

на провідних підприємствах харчової та переробної промисловості 
(ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ПАТ «Запорізький 
оліяжиркомбінат» та ПрАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод») 
заощаджено 22,0 млн. м3 природного газу; 

забезпечено реалізацію заходів із стимулювання населення, ОСББ, ЖБК на 
здійснення енергоефективних заходів. Запорізькою обласною дирекцією АБ 
«Укргазбанк», філією Запорізького обласного управління АТ «Державний 
ощадний банк України», філією АТ «Укрексімбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк»             
м. Запоріжжя проводяться роботи щодо кредитування на встановлення 
твердопаливних котлів та впровадження енергоефективного обладнання та 
матеріалів. У звітному періоді видано 1161 кредит на загальну суму                          
27,3 млн. грн.; 

забезпечено впровадження інноваційних енергоефективних проектів із 
використанням місцевих альтернативних видів палива: на 01.07.2017 в області 
працює 70 котелень на  альтернативному твердому паливі (пелети, відходи 
деревини, солома та інше), крім того проводяться роботи по переведенню                  
38 котелень на альтернативні види палива у м. Мелітополь (6 од.), Оріхівському  
(12 од.), Пологівському (9 од.), Якимівському (6 од.) та Приазовському (5 од.) 
районах області. 

Об’єктами відновлюваної енергетики  у І півріччі 2017 року було вироблено 
382 млн. кВт.*год. електричної енергії. 

Ботієвською вітроелектростанцією вироблено 283,9 млн. кВт.*год 
електроенергії, сонячною електростанцією ТОВ «Токмак Солар Енерджі» -              
4,02 млн. кВт.*год електроенергії. 
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У приватному домогосподарстві (населення) виробництво електричної 
енергії склало 98,02 тис. кВт.*год. 

З метою подальшої реалізації інвестиційних проектів будівництва парків 
вітрових та сонячних електростанцій на території південних районів області до 
Програми 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;  

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 (сума інвестицій – 20 тис. дол. США). 

 
4. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток 

регіонів. 
1) Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» 

та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій. 
У рамках виконання цього напряму впроваджуються заходи, спрямовані на  

залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для створення індустріальних 
парків у Запорізькій області (у т.ч. на територіях старих промислових зон), 
зокрема:  

на головній сторінці оновленого спеціалізованого інвестиційного веб-порталу 
«Запорізька область – регіон можливостей!» (http://www.investmentzp.org.ua) 
представлені інтерактивні карти вільних земельних ділянок, на яких можливе 
створення індустріальних парків; 

протягом січня - лютого 2017 року проведено роботу з підготовки та 
формування анкет про вільні земельні ділянки типу Greenfield (56 земельних 
ділянок) та про вільні виробничі площі типу Brownfield (19 об’єктів), які 
надіслано до Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest для 
подальшої презентації потенційним інвесторам; 

відповідно до оновленого переліку під час візитів іноземних компаній з 
метою розгляду можливостей інвестування проводиться огляд земельних ділянок 
під створення індустріальних парків; 

продовжується реалізація інвестиційного проекту по створенню 
індустріального парку на базі підприємства ПАТ «Запоріжкран» за підтримки 
фінської компанії Konecranes, де успішно працюють 5 промислових підприємств 
малого бізнесу. 

02.02.2017 проведено засідання Ради інвесторів у Запорізькій області, на 
якому розглянуто питання стимулюючого зменшення плати за землю для 
підприємств – інвесторів, що можливе за умови визначення категорії земельних 
ділянок за функціональним призначенням. На цей час ведеться пошук відповідних 
пропозицій від підприємств – інвесторів. 
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Виконавчому комітету Бердянської міської ради запропоновано розглянути 
можливість створення промислового парку у м. Бердянськ на прикладі 
індустріального парку «Центральний» в  м. Кременчук.  

2) Створення умов для продуктивної праці населення. 
У рамках виконання Програми зайнятості населення Запорізької області на 

період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 № 7, зі змінами), 
зокрема, протягом І півріччя 2017 року:  

працевлаштовано 14,9 тис. осіб (33,4 % від загальної кількості 
зареєстрованих безробітних громадян); 

Довідково: за даними моніторингу створення нових робочих місць за січень-
травень 2017 року в області створено 8,0 тис. нових робочих місць, з них 3,5 тис. 
осіб на робочі місця для найманих працівників у юридичних осіб та 4,5 тис. осіб 
на робочі місця у фізичних осіб. Співвідношення між створеними та 
ліквідованими робочими місцями склало 76,8 %. 

забезпечено організацію громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, в яких взяли участь 7,1 тис. осіб (17,0 % від загальної кількості 
зареєстрованих безробітних громадян). 

За результатами статистичних обстежень економічної активності населення 
рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років, визначений за методологією 
МОП, за січень-березень 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом 
2016 року на 0,4 відсоткових пункти і становив 10,8 % (13 місце серед регіонів). 

Разом з тим, рівень зареєстрованого безробіття порівняно з початком             
2017 року зменшився на 0,6 в.п. і на 01.08.2017 склав 1,6 %. 

З метою поліпшення ситуації на ринку праці в області, зокрема: 
впроваджуються заходи, передбачені розпорядженнями голови 

облдержадміністрації від 22.01.2015 № 19 «Про стан ринку праці, організацію 
роботи щодо його регулювання та шляхи розв’язання проблеми безробіття в 
області» та від 15.02.2017 № 54 «Про стан оплати праці та заходи щодо легалізації 
заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області»;  

проведено 192 засідання обласної та територіальних комісій з питань 
погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 153 керівників 
підприємств, з них 83 керівників підприємств-боржників попереджено про 
відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати.  

На засіданні обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, 
яке відбулося 30.06.2017, розглянуто питання дотримання законодавства з праці 
та охорони праці у дитячих та інших оздоровчих закладах під час проведення 
оздоровчого сезону. 

За даними Головного управління ДФС у Запорізькій області протягом січня-
червня 2017 року проведено 123 перевірки, якими встановлені порушення 
законодавства. Виявлено та залучено до реєстрації та оподаткування                      
599 неоформлених найманих працівників, встановлена їм заробітна плата склала 
1,8 млн. грн. Додаткові надходження до бюджету, включаючи податок на доходи 
фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, склали 1,3 млн. грн.  

 



 12

5. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 
людини незалежно від місця її проживання. 

1) Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців.  
Пріоритетним у соціальній політиці регіону є створення умов для 

розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб.  
У рамках Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 

війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних 
життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки (рішення обласної 
ради від 25.12.2014 № 28, із змінами) протягом 2014-2016 років внутрішньо 
переміщених осіб забезпечено безоплатним тимчасовим проживанням  відповідно 
до чинного законодавства. 

Компенсація витрат на тимчасове проживання внутрішньо переміщених 
осіб у 2017 році здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення 
міста Запоріжжя на 2016–2018 роки (рішення Запорізької міської ради від 
25.12.2015 № 9, зі змінами) на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які 
переїхали на територію м. Запоріжжя, у 2017 році передбачено 3038,1 тис. грн. 

За адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,              
протягом звітного періоду у м. Запоріжжя звернулось 578 сімей, яким призначено 
допомогу на загальну суму 1390,1 тис. грн. (45,8 % від передбаченого на рік). 

У м. Запоріжжя за адресою: вул. Стешенка, 18, діє транзитне містечко 
модульного типу, яке розраховано на проживання 544 внутрішньо переміщених 
осіб. 

Окрім того, задля забезпечення вирішення нагальних питань соціальної  
адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб видано розпорядження 
голови облдержадміністрації від 01.04.2016 № 140 «Про заходи щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції до Запорізької області, на 2016-2017 роки». 

Постійно проводяться наради, засідання за «круглим столом», семінари, 
публічні заходи за участю представників влади, громадських, волонтерських 
організацій та безпосередньо внутрішньо переміщених осіб щодо обговорення 
шляхів своєчасного розв’язання проблем захисту та забезпечення прав 
переселених громадян, зокрема: 

16.02.2017 проведено міжрегіональний форум «Діалог між внутрішньо 
переміщеними особами та приймаючою громадою щодо працевлаштування 
внутрішньо переміщених осіб в м. Запоріжжя». Захід було ініційовано 
Запорізькою торгово-промисловою палатою за сприянням Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ в Україні та за підтримки Посольства Швейцарії в 
Україні; 

30.05.2017 відбулася прес-конференція на тему: «Фінансовий менеджмент 
для неприбуткових громадський організацій: просто про складне» в рамках 
проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням 
кількості внутрішньо переміщених осіб»; 
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20.06.2017 відбулося засідання за круглим столом на тему «Актуальні 
питання соціального захисту та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в 
контексті співпраці з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування» організований радниками Міністерства соціальної політики 
України. 

2) Підвищення стандартів життя в сільській місцевості. 
Виконання завдань цього напряму здійснюється, у першу чергу, шляхом 

реалізації проектів з будівництва та реконструкції очисних каналізаційних споруд 
та мереж в області, у тому числі в сільській місцевості, у рамках Регіональної 
програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2020 року 
(рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами). 

Зокрема, на їх впровадження спрямовані кошти обласного екофонду в 
обсязі 25,8 млн. грн. На 01.08.2017 профінансовано 1,9 млн. грн., або 7 % від 
запланованого, з яких на: 

реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Вільнянськ  –              
115,341 тис. грн.; 

реконструкцію очисних споруд каналізації продуктивністю 400 м3/за добу  
с. Фруктове Мелітопольського району – 1793,146 тис. грн.  

3) Модернізація системи освіти. 
З метою реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації робочих кадрів, розвитку професійно-
технічної освіти розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.06.2016              
№ 320 створено Регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів) при 
Запорізькій облдержадміністрації (далі – Регіональна рада). 

Підготовку робітничих кадрів для потреб області за 130 професіями та 
спеціальностями в 2017/2018 навчальному році здійснюють 33 професійно-
технічних навчальних закладів, де навчаються 13,0 тис. учнів.  

За 2016-2017 роки проведено модернізацію 10 професійно-технічних 
навчальних закладів, на базі яких створено 7 центрів професійно-технічної освіти.  

У результаті модернізації професійно-технічної освіти області підвищилась 
якість та конкурентоспроможність професійно-технічних навчальних закладів 
здійснюється належна підготовка фахівців усіх без винятку професій і 
спеціальностей, яких потребує регіон. 

У липні поточного року затверджено новий склад Регіональної ради, а саме: 
збільшено кількість роботодавців Запорізької області із різних галузей та великих 
підприємств (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2017 № 336). 
Усім членам Регіональної ради надіслано лист з пропозиціями надати перелік 
гостродефіцитних професій з метою створення інноваційних центрів професійної 
освіти на базі новостворених потужних профтехзакладів.  

На вересень 2017 року заплановане розширене засідання Регіональної ради 
професійної освіти (стейкхолдерів) при Запорізькій облдержадміністрації, на 
якому основним питанням буде аналіз гостродефіцитних професій та стан 
системи професійної технічної освіти у Запорізькій області. 
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У 2017/2018 навчальному році до складу мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів області входять 563 функціонуючих загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів і форм власності, в яких навчається понад              
159,6 тис. учнів. 

У 2016 році в області стартував пілотний для України науково-педагогічний 
експеримент «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій 
області». За результатами реалізації 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. 

З 01.09.2017 ще у 117 загальноосвітніх навчальних закладах області 
планується відкрити 151 інклюзивний клас для 198 дітей шкільного віку з 
особливими освітніми потребами та 23 дошкільних груп з інклюзивною формою 
навчання для 39 дітей. 

Для здійснення координаційної, інформаційної, науково-методичної та 
наставницької діяльності з проблеми психолого-педагогічного супроводу дитини 
з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області на базі кафедри 
реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя у Запорізькому обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти створено ресурсно-тренінговий 
центр інклюзивного навчання, до роботи в якому залучаються спеціалісти з 
організацій, які мають досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Протягом І півріччя 2017 року постійно проводились семінари-тренінги для 
вчителів, вихователів, психологів, які будуть працювати з дітьми з особливими 
освітніми потребами в інклюзивних класах та групах. 

В області на 01.08.2017 функціонує 519 дошкільних навчальних закладів, в 
яких отримують освіту 57,7 тис. дітей. 

Відповідно до Плану дій відкриття дошкільних навчальних закладів (далі – 
ДНЗ) у Запорізькій області на період 2017 року (затверджений 17.01.2017) 
заплановано створити 555 місць, з них на 01.07.2017 створено 321 місце 
(57,8 % від запланованого). 

За результатами роботи органів управління освітою та органів місцевого 
самоврядування у Запорізькій області у звітному періоді відкрито 2 дошкільних 
навчальних заклади в м. Запоріжжі: ДНЗ № 186 (110 місць) і ДНЗ № 100                    
(75 місць); додатково відкрито 6 груп (92 місця) у функціонуючих дошкільних 
закладах м. Мелітополь, Долинської, Комишуваської, Воскресенської об’єднаних 
територіальних громад та Приморськогоий району; 3 групи на 44 місця з 
короткотривалим перебуванням в м. Бердянськ і Мелітопольському районі. Таким 
чином, на території області за І півріччя 2017 року створені умови для отримання 
дошкільної освіти 321 дитині. 

З метою перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, у рамках 
Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки  (рішення 
обласної ради від 22.11.2012 № 11, зі змінами та доповненнями) передбачено 
придбання 5 шкільних автобусів для районів та 8 – для об’єднаних 



 15

територіальних громад області, в яких проведено оптимізацію (об’єднання) 
загальноосвітніх навчальних закладів, з обсягом фінансування 19003,0 тис. грн., у 
тому числі з обласного бюджету – 13178,6 тис. грн. (5824,4 тис. грн. для районів; 
7354,6 тис. грн. для ОТГ), з місцевих бюджетів на умовах співфінансування – 
5824,4 тис. грн. 

Придбання шкільних автобусів заплановане на ІІ півріччя 2017 року. 
Крим цього, додатково розглядається питання щодо виділення коштів з 

обласного бюджету для придбання обласною державною адміністрацією ще                           
4 шкільних автобусів для районів, якими вже виділено співфінансування. 

4) Створення умов для формування здорового населення. 
На виконання завдань цього напряму спрямовані, зокрема, заходи   
програми «Дитяча онкогематологія та гемофілія» на 2013-2018 роки 

(рішення обласної ради від 22.11.2012 № 22), на реалізацію якої у 2017 році з 
обласного бюджету передбачено 2,87 млн. грн., у т.ч. на: 

придбання медикаментів та лікарських засобів згідно із стандартизованими 
протоколами лікування дітей з онкологічними захворюваннями; 

забезпечення відділення загальної хірургії зі спеціалізованими дитячими 
онкологічними ліжками та гематологічного відділення Запорізької обласної 
клінічної дитячої лікарні сучасним обладнанням; 

Натепер триває процедура закупівель медикаментів, витратних матеріалів та 
медичного обладнання. 

Регіональної програми розвитку охорони здоров’я Запорізької області на 
2013 – 2017 роки (рішення обласної ради від 06.04.2017 № 70), на реалізацію якої 
у 2017 році з обласного бюджету передбачено 7,7 млн. грн., у т.ч. на забезпечення 
хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих. 

Триває процедура закупівель лікарських засобів. 
Протягом І півріччя 2017 року у рамках виконання заходів Цільової 

програми розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 2017-
2021 роки (рішення обласної ради від 26.01.2017 № 58) забезпечено:  

проведення обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та Центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в м. Мелітополь 
ряду спортивно-масових заходів, на реалізацію яких виділено кошти обласного та 
місцевого бюджетів в обсязі 600,57 тис. грн. та  (або 52 % від передбаченої на рік 
суми – 1,14 млн. грн.); 

проведення навчально-тренувальних зборів з плавання та стрибків у воду, 
на які виділено з обласного бюджету 12,0 тис. грн. та з легкої атлетики –                
21,0 тис. грн.; 

відрядження на змагання з плавання та стрибків у воду, на які виділено з 
обласного бюджету 41,58 тис. грн., з вільної боротьби та дзюдо – 5,81 тис. грн., з 
футболу – 11,13 тис. грн.  

Будівництво та реконструкція спортивних об’єктів області здійснюється 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) та 
коштів місцевих бюджетів.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 461-р області 
передбачені кошти державного фонду регіонального розвитку в розмірі  
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22868,361 тис. грн. на реалізацію 10 проектів з розвитку спортивної 
інфраструктури. Станом на 18.08.2017 до області надійшло 10587,373 тис. грн. 
(46,3 % від передбаченого обсягу коштів). Фінансування робіт не здійснювалось, 
у зв'язку з тим,  що кошти до області надійшли лише у серпні поточного року. 
Внаслідок цього та необхідності проведення тендерних процедур, значно 
скоротиться терміни освоєння бюджетних коштів. 

У рамках виконання Обласної цільової програми «Молодь Запорізького 
краю на 2017-2021 роки» (рішення обласної ради від 06.04.2017 № 65) 
забезпечено проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу 
життя та фізичної культури і спорту, зокрема: 

 у рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції 
«Відповідальність починається з мене» проведено обласний конкурс соціальної 
реклами «Тобі обирати»; 

у липні 2017 року громадською організацією «КримSОS» спільно з 
Запорізьким обласним центром молоді проведені семінари для внутрішньо 
переміщених осіб з метою адаптації та інтеграції їх у місцеву громаду. 

5) Соціокультурний розвиток. 
27 травня 2017 року у м. Запоріжжі відбувся Запорізький туристичний 

фестиваль-ярмарок «Запоріжжя - місце щастя», який зібрав 3,6 тис. відвідувачів. 
У заході взяли участь: туроператори, турагенти, готельєри, представники 

баз відпочинку, пансіонатів, зелених садиб, професійні асоціації і представники 
регіональних засобів масової інформації із Волинської, Запорізької, 
Кіровоградської, Київської, Полтавської та Харківської областей. Для 
туроператорів були спеціально облаштовані місця для обговорення умов праці, 
цінової політики в новому сезоні, укладання договорів. 

У рамках фестивалю відбувся інформаційний пресс-тур до м. Бердянськ, під 
час якого представники ЗМІ ознайомились з музеями, базами відпочинку, 
санаторієм «Арктика», оздоровчим закладом «Золотий берег», базою відпочинку 
«Сан Резорт», дитячим санаторієм «Бердянський», дитячим оздоровчим центром 
«Червона гвоздика» та зоопарком «Сафарі» тощо. 

6) Надання якісних послуг транспорту та зв’язку. 
У рамках цього завдання заплановано «впровадження автоматизованої 

системи дисплейного управління на автомобільному транспорті» у рамках 
виконання Програми розвитку автомобільного транспорту в Запорізькій області на 
2013-2017 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 12, зі змінами та 
доповненнями). Враховуючи бюджетну обмеженість, фінансування заходів 
Програми не здійснювалося. 

7) Надання якісних житлово-комунальних послуг. 
Одним із напрямів реформування відносин у житловій сфері є 

стимулювання формування інституту власника житла, роздержавлення житлово-
експлуатаційних органів шляхом створення об’єднань співвласників 
багатоповерхових будинків (ОСББ).  

На 01.07.2017 функціонує 1387 ОСББ, які об’єднують 1513 житлових 
будинків. З початку року створено 46 ОСББ. 
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З початку року проведено 21 семінар, організовані Запорізькою міською 
радою у рамках Програми розвитку та утримання житлово-комунального 
господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 роки (рішення Запорізької міської ради 
від 21.12.2016 № 5), Ресурсним центром для ОСББ при громадській організації 
«Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних 
будинків «Вікторія», Громадською спілкою «Запорізький Ресурсний Центр 
«КРУГ», керуючими житловими компаніями тощо. 

У 2017 році на реалізацію заходів Програми сприяння створенню 
ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2015-2017 роки 
(рішення обласної ради від 25.12.2014 № 30) в обласному бюджеті передбачено 
2,0 млн. грн., з яких на виділення мікрогрантів: 

для проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ, розташованих 
на депресивних територіях області – 1,2 млн. грн.; 

на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків ОСББ, 
розташованих на депресивних територіях області – 800,0 тис. грн.  

Реалізація заходів буде здійснена після прийняття постанови Кабінету 
Міністрів України про надання статусу депресивних територій деяким населеним 
пунктам області.  

На сьогодні Кабінетом Міністрів України розроблено проект постанови 
«Деякі питання подолання депресивності території м. Токмак Запорізької 
області», який погоджено облдержадміністрацією та виконавчим комітетом 
Токмацької в установленому порядку. 

У рамках Регіональної цільової програми  «Питна вода Запорізької області» 
на 2012 – 2020 роки  (рішення обласної ради від 31.05.2012 № 10, зі змінами) у 
2017 році виділено 18,403 млн. грн. на реалізацію 11 проектів у тому числі               
16,55 млн. грн.  млн. грн. з обласного бюджету, 1,85 млн. грн. з місцевих 
бюджетів на умовах співфінансування. На 01.08.2017 освоєно 487,0 тис. грн.                
(2,6 % від передбаченого на рік). Кошти спрямовано на реконструкцію та 
капітальний ремонт систем централізованого водопостачання у населених 
пунктах Великобілозерського та Якимівського районів. 

Здійснення будівельних робіт виконується досить повільно через низку 
проблемних питань, зокрема: затвердження фінансування  об’єктів лише у                    
ІІ кварталі поточного року; неякісно виготовлена проектна документація на 
об’єкти; відтермінування здійснення будівельних робіт внаслідок витраченого 
часу на проведення відкритих торгів. 

З метою забезпечення населення доступним житлом у рамках обласної 
програми «Молодій запорізькій родині - доступне житло» (рішення обласної ради 
від 22.11.2012 № 16 зі змінами) передбачені кошти для надання молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів на 
будівництво (реконструкцію) і придбання житла з обласного бюджету у сумі  
449,73 тис. грн. Протягом І півріччя 2017 року кредитні угоди на придбання 
житла не укладалися. 

На виконання заходів Цільової комплексної програми забезпечення молоді 
м. Запоріжжя житлом (рішення Запорізької міської ради від 25.15.2015 № 18) з 
місцевого бюджету передбачено 8,5 млн. грн. на 7 кредитів на придбання житла 
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на вторинному ринку.  У І півріччі 2017 року укладено 7 угод (100 % від 
передбаченого) для придбання житла на суму 4,2 млн. грн. 

6. Розвиток міжрегіонального співробітництва. 
1) Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами. 
 З метою формування позитивного міжнародного іміджу області та 

поглиблення міжрегіональних зв’язків в області, зокрема: 
презентовано оновлений спеціалізований інвестиційний веб-портал 

«Запорізька область – регіон можливостей!» (http://www.investmentzp.org.ua), на 
якому представлена вичерпна інформація про нормативно-правове забезпечення 
режиму іноземного інвестування, наявні ресурси області (трудові, земельні, 
виробничі), загальний опис стану економіки регіону, бізнес-клімат, конкурентні 
переваги, характеристики галузей економіки, контактну інформацію тощо.  

проведено ряд зустрічей з представниками іноземних делегацій з 
Німеччини, Болгарії , КНР, Чехії, Нідерландів, Ізраїлю, Швейцарії, Естонії, 
делегації представників ОБСЄ, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) тощо. У ході 
цих зустрічей (окрім питань щодо політичної ситуації, децентралізації, допомоги 
вимушено переміщеним особам, які перебувають на території області) 
обговорювалися питання щодо стимулювання розвитку альтернативної 
енергетики, можливості співпраці у сфері реального сектору економіки, залучення 
інвестицій; 

розповсюджено реєстр виставкових заходів на 2017 рік (24 захода) та 
оновлено базу комерційних пропозицій підприємств області (47 пропозиції) у 
рамках укладених міжрегіональних угод про співробітництво.  

З метою нарощування експортного потенціалу та створення умов для 
активізації зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацією спільно із 
Запорізькою торгово-промисловою палатою організовано та проведено низку 
виставкових заходів («Домострой-Весна»,«Ландшафти та котеджі»,                               
ІІІ міжрегіональна спеціалізована виставка-конференція «Безпека. Захист. 
Охорона - 2017», 25-а міжнародна спеціалізована виставка «Машинобудування. 
Металургія», виставки-конференцій «Литво», «Композити та склопластики»). 

З метою просування товарів на нові ринки збуту проводилася активна 
робота щодо залучення запорізьких бізнес структур до участі у 20 міжнародних 
виставково-ярмаркових заходах. 

 
 
 
 

Виконуючий обов’язки голови  
обласної державної адміністрації                                                         Е.А. Гугнін   
 


