
Додаток 1 
ЗВІТ 

        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)  
 

        Наймену-
вання завдання 
Державної стра-

тегії 

Найменування 
заходу 

Дата поча-
тку/ заве-
ршен-ня 
здійснен-
ня заходу 

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання 

Індикатори результативності виконання завдан-
ня 

Стан виконан-
ня завдання (з 
порівняльною 
оцінкою фак-
тично викона-
ного і заплано-

ваного) 

Проблемні 
питання, їх 
вплив на 

виконання 
завдання (з 
поясненням 
причини їх 
виникнення 
та зазначен-
ням механі-

зму вирі-
шення) 

 

назва, дата та 
 номер рішення про 
реалізацію програми 

(проекту) регіонального 
розвитку, що реалізу-
ється в рамках заходу  

обсяг фінансування, 
передбачений програ-
мою (проектом) регіо-
нального розвитку, 
що реалізується в 

рамках заходу  

фактично профінансова-
ний обсяг коштів за 

програмою (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується в рамках 

заходу  

тих, що 
діють з 
початку 

виконання 
завдання 

тих, що 
затверджені  
у звітному 

періоді 

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту) 

за звітний 
період 

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту) 

за звітний 
період 

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру 

прогнозо-
ване зна-

чення 
індикатора 

фактичне 
значення 

індикатора 

відхи- 
лення 
(+/-) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 функці-
ональних мож-
ливостей міст у 
подальшому 
розвитку регіо-
нів 

1) Розвиток інфра-
структури міст:            

  

будівництво мос-
тових пере-ходів 
автотранспортної 
магістралі через     
р. Дніпро у                 
м. Запоріжжі 

2016-
2017 

Програма 
розвитку 
автомобі-
льних 
доріг 
загально-
го корис-
тування 
Запорізь-
кої облас-
ті на            
2016 рік 
(рішення   
обласної 
ради від 
25.02.201
6 № 6, зі 
змінами) 

Програма 
розвитку 
автомобіль-
них доріг 
загального 
користуван-
ня Запорізь-
кої області 
на 2017 рік 
(рішення   
обласної 
ради від 
06.04.2017 
№ 60) 

490,0          
млн. грн. 

держ. 
бюджет 

 
23,0           

млн. грн. 
обл. 

бюджет 
 

40,0             
млн. грн. 
міський 
бюджет         
м. Запорі-

жжя 

310,0          
млн. грн. 

держ. 
бюджет 

 
3,0  

млн. грн. 
обл. 

бюджет 
 

20,0             
млн. грн. 
міський 
бюджет 
м. Запорі-

жжя 

56,601 
млн. грн. 

держ. 
бюджет  

 
19,89         

млн. грн. 
обл. бю-

джет 
 

17,72            
млн. грн. 
міський 
бюджет          

м. Запоріж-
жя 

36,004 
млн. грн. 

держ. 
бюджет  

 
- 
 
 
 
 

5,2              
млн. грн. 
міський 
бюджет           

м. Запоріж-
жя 

- - - - На будівниц-
тво автотран-
спортної 
магістралі 
через р. Дніп-
ро в  м. Запо-
ріжжя 
на18.08.2017 
з державного 
бюджету 
надійшло 
43,041 млн. 
грн. (13,9 % 
від передба-
ченого на рік) 
та профінан-
совано  
36,004 млн. 
грн. (83,7 % 
від надхо-
джень); з 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
міського 
бюджету м. 
Запоріжжя – 
5,2 млн. грн. 
(26 % від 
передбачено-
го на рік), які 
освоєно у 
повному 
обсязі. Фі-
нансування 
робіт за раху-
нок коштів 
обласного 
бюджету не 
здійснюва-
лось. 

 підтримка розроб-
лення місто-
будівної докумен-
тації для населе-
них пунктів (зо-
нінг, детальні 
плани територій) 
та приміської зони 

2016-
2017 

Місцеві програми з 
розроблення місто-
будівної документації 

32475,6 
тис. грн. 
місцеві 

бюджети 

17775,6 
тис. грн. 
місцеві 

бюджети 

8921,8        
тис. грн. 
місцеві 

бюджети 

2851,3          
тис. грн. 
місцеві 

бюджети 

Розроблення 
(оновлення) та 
затвердження 
містобудівної 
документації в 
регіоні, од. 

950             
(на 2016-

2017 роки) 

113 -837  Затверджено 
14 генераль-
них планів, 
14 зонінгів та 
8 детальних 
планів те-
риторії.                 
Продовжу-
ється вико-
нання робіт з 
розробки          
65 генераль-
них планів 
населених 
пунктів,              
65 планів зо-
нування та           
15 детальних 
планів тери-
торії 

- 

 створення місто-
будівного кадаст-
ру Запорізької 
області 
 

2016- 
2017 

Регіональна програма 
створення містобудів-
ного кадастру Запорі-
зької області на 2014-
2019 роки (рішення 
обласної ради від 
31.10.2013 № 12, зі 
змінами) 

6734,0      
тис. грн. 

обл. 
бюджет 

1370,0 
тис. грн. 

обл. 
бюджет 

94,0 тис. 
грн. 

обл. бюд-
жет 

- Кількість міс-
тобудівних 
кадастрів рівня 
області та ра-
йону, од. 

2                 
(на 2016-

2017 роки) 

0 -2 Триває підго-
товка для 
проведення 
закупівель 
технічного 
комплексу 
системи міс-
тобудівного 
кадастру та 
спеціалізова-
ного програ-
много забез-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
печення. 

1.Підвищення 
ролі та функці-
ональних мож-
ливостей міст у 
подальшому 
розвитку регіо-
нів 

2) Підтримка інте-
груючої ролі міст 
як центрів еконо-
мічного та соціа-
льного розвитку: 

 

          

  

проведення кон-
курсів з переве-
зення пасажирів 
на міжміських та 
приміських авто-
бусних маршру-
тах; 

2016-
2017 

Розпоря-
дження 
голови 
облдержа-
дміністра-
ції від 
19.05.2016
№ 254 
«Про 
проведен-
ня конкур-
сів з пере-
везення 
пасажирів 
на міжмі-
ських і 
примісь-
ких авто-
бусних 
маршрутах 
загального 
користу-
вання, які 
не вихо-
дять за 
межі тери-
торії Запо-
різької 
області»  

Розпоря-
дження 
голови обл-
держадмініс-
трації від 
01.08.2017№ 
398 «Про 
проведення 
конкурсів з 
перевезення 
пасажирів на 
міжміських і 
приміських 
автобусних 
маршрутах 
загального 
користуван-
ня, які не 
виходять за 
межі терито-
рії Запорізь-
кої області» 

- - - - Кількість мар-
шрутів, на які 
залучено авто-
буси для пере-
везення паса-
жирів 

34              
(на 2016-

2017 роки) 

21            -13 
 

29.08.2017 
відбулось 
перше органі-
заційне засі-
дання конку-
рсного комі-
тету з визна-
чення авто-
перевізників 
пасажирів на 
міжміських і 
приміських 
автобусних 
маршрутах 
загального 
користуван-
ня, у якому 
взяли участь 
26 автотранс-
портних під-
приємств. 

 

 

оновлення місько-
го електротранс-
порту 
 

2016-
2017 

Міська 
цільова 
програма 
«Забезпе-
чення 
належної 
та безпе-
ребійної 
роботи 
Запорізь-
кого ко-
мунально-
го підпри-
ємства 

Міська ці-
льова про-
грама «Забез-
печення 
належної та 
безперебій-
ної роботи 
Запорізького 
комунально-
го підприєм-
ства міського 
електротран-
спорту «За-
поріжелект-

186,65 
млн. грн. 
автобус 

 
10,5         

млн. грн. 
тролей-

бус 
місц. 

бюджет 
м. Запорі-

жжя 

154,4 
млн. грн. 
автобус 

місц. 
бюджет 
м. Запорі-

жжя 

31,5        
млн. грн. 
автобус 

 
4,96           

млн. грн. 
тролейбус 
місц. бю-

джет 
м. Запоріж-

жя 

- Кількість но-
вих автобусів 
та тролейбусів  

2016 рік 
10  

автобусів 
10  тро-
лейбусів 

 
2017 рік 

35  
автобусів 

 

2016 рік 
10  

автобусів 
5 тро-

лейбусів  
 

2017 рік 
- 

2016 рік 
0 
 

- 5 
 
 

-35 

Триває про-
цедура заку-
півель нових 
автобусів. 
Натепер про-
ведено робо-
ту з підготов-
ки договору 
постачання та 
узгодження 
відповідної 
документації 

- 
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міського 
електрот-
ранспорту 
«Запріже-
лекротанс» 
(рішення 
Запорізь-
кої міськ-
ради від 
25.03.2016 
№ 7 (зі 
змінами) 

ротанс» 
(рішення 
Запорізької 
міськради від 
21.06.2017        
№ 34 (зі 
змінами) 

2. Створення 
умов для поши-
рення позитив-
них процесів 
розвитку міст на 
інші території, 
розвиток сіль-
ської місцевості 

1) Поліпшення 
транспортної 
доступності в 
межах регіону: 

             

проведення ямко-
вого ремонту 
доріг загального 
користування 
місцевого значен-
ня 
 

2016-
2017 

Програма 
розвитку 
автомобі-
льних 
доріг 
загального 
користу-
вання 
Запорізь-
кої області 
на 2016 рік 
(рішення   
обласної 
ради від 
25.02.2016           
№ 6 (зі 
змінами) 

Програма 
розвитку 
автомобіль-
них доріг 
загального 
користуван-
ня Запорізь-
кої області на 
2017 рік 
(рішення   
обласної 
ради від 
06.04.2017  
№ 60) 

38,59          
млн. грн. 

обл. 
бюджет 

15,29        
млн. грн. 

обл. 
бюджет 

20,664  
млн. грн. 

обл. 
бюджет 

 

3,6                
млн. грн. 

обл. 
бюджет 

 
 

Ліквідація 
ямковості,         
тис. м2 

2016 рік 
71,4 

 
2017 рік 

53,4 
 

2016 рік 
85,3 

 
2017 рік 

13,6 

+27,5 
 
 

-39,8 
 

Ліквідовано 
ямковість 
автомобіль-
них доріг 
місцевого 
значення на 
площі 13,6  тис. 
кв. метрів   

- 

 

2) Розвиток сіль-
ської місцевості: 

             

стимулювання 
сільгоспвиробни-
ків щодо нарощу-
вання поголів'я 
великої рогатої 
худоби (в тому 
числі корів) у 
сільськогосподар-
ських підприємст-
вах регіону 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
галузі молочного ско-
тарства в сільськогос-
подарських підприємс-
твах Запорізької облас-
ті на 2014-2018 роки 
(рішення обласної ради 
від 20.03.2014 № 20) 

2,0           
млн. грн.  

обл. 
бюджет 

1,0      
млн. грн. 

обл. 
бюджет 

1,42           
млн. грн.   
обл. бюд-

жет 

- Кількість при-
рощених корів 
у сільгосппідп-
риємствах, 
голів 

7330          
(на 2016-

2017 роки) 
 
 
 

7330 
 
 
 
 

- 
 

Для отриман-
ня дотації в 
сумі               
750,0 тис. 
грн. надійш-
ли необхідні 
документи 
від ПАТ 
«Племзавод 
«Степной» 
Кам’янсько.-
Дніпровського 
та СВК «Рос-
сия» Велико-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
білозерського 
районів (на 
50 та 100 
голів відпові-
дно). 

 

виконання ком-
плексу заходів з 
розвитку рибальс-
тва та рибного 
господарства, 
створення класте-
ру з добичі та 
переробки риби та 
морепродуктів; 

2016-
2017 

Програма 
розвитку 
рибного 
господарс-
тва Кахов-
ського та 
Дніпров-
ського 
водосхо-
вищ у 
межах 
Запорізь-
кої області 
на 2012-            
2016 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
24.11.2011 
№ 11) 

Програми 
штучного 
розведення 
(відтворення) 
водних біо-
ресурсів 
Запорізької 
області на 
2017-2021 
роки (рішен-
ня обласної 
ради від 
06.04.2017           
№ 68) 

900,0          
тис. грн.  
обл. бю-

джет; 
 

600,0         
тис. грн.  
кошти 

суб’єктів 
господа-
рювання 

 

1000,0  
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

- - Біологічна 
меліорація 
Каховського 
водосховища 
шляхом все-
лення рослин, 
риб, тис. екз. 
 
Біологічна 
меліорація 
Дніпровського 
водосховища 
шляхом все-
лення рослин, 
риб, тис. екз. 

155,75 
 
 
 
 
 
 
 

61,125 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Фінансування 
заходів  
Програми не 
відбувалося 

- 

 

дорадчий супровід 
сільськогосподар-
ського виробницт-
ва 
 

2016- 
2017 

- - - - - - Кількість про-
ведених семі-
нарів, тренін-
гів, засідань за 
круглими сто-
лами з питань 
високопродук-
тивного та 
прибуткового 
виробництва в 
агропромисло-
вому комплексі 

25                
(щороку) 

2016 рік 
91 
 

2017 рік 
51 

+ 66 
 
 

+ 26 
         

Забезпечено 
дорадчий 
супровід 
сільськогос-
подарського 
виробництва 
(див. аналі-
тичну запис-
ку) 

- 

3. Підвищення 
ефективності 
використання 
внутрішніх 
факторів розви-
тку регіонів 

1) Розвиток інте-
лектуального 
капіталу: 

             

підготовка, пере-
підготовка, під-
вищення кваліфі-
кації безробітних; 

2016-
2017 

Програма зайнятості 
населення Запорізької 
області на період до 
2017 року (рішення 
обласної ради від 

Кошти 
ФЗДСС1 
в межах 

коштори-
су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Кількість без-
робітних, які за 
направленням 
служби зайня-
тості пройшли 

2016 рік 
8600 

 
 

2017 рік 

2016 рік 
8278 

 
 

2017 рік 

-322 
 
 
 
 

На 
01.07.20017 
пройшли 
професійне 
навчання          

- 

                    
1 - Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 
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30.05.2013 № 7, зі змі-
нами) 

підготовку, 
перепідготов-
ку, підвищення 
кваліфікації, 
осіб 

8700 6254 -2446  6,3 тис. осіб 
за професія-
ми, що кори-
стуються 
попитом на 
ринку праці, 
у т. ч. на 
конкретні 
робочі місця 
за заявками 
роботодавців 

 

видача ваучерів на 
навчання особам 
старше 45 років, 
інвалідам учасни-
кам АТО, ВПО, 
військовослужбо-
вцям, звільненим 
у зв’язку зі скоро-
ченням або за 
станом здоров’я 
 

2016- 
2017 

Програма зайнятості 
населення Запорізької 
області на період до 
2017 року (рішення 
обласної ради від 
30.05.2013 №7 (зі змі-
нами) 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Кількість осіб, 
яким видано 
ваучери на 
навчання 

2016 рік 
325 

 
2017 рік 

150 

2016 рік 
146 

 
2017 рік 

5 

-179  
 
 

-145  

На 01.07.2017 
ввидано             
5 ваучерів 
громадянам 
старше              
45 років (див. 
аналітичну 
записку) 

- 

3. Підвищення 
ефективності 
використання 
внутрішніх 
факторів розви-
тку регіонів 

2) Підвищення 
рівня інноваційної 
та інвестиційної 
спроможності 
регіонів: 

 

          

  

розробка проект-
ної документації, 
техніко-
економічного 
обґрунтування, 
резюме перспек-
тивних інвести-
ційних проектів; 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
міжнародної діяльності 
та залучення іноземних 
інвестицій в економіку 
Запорізької області на 
2016-2018 роки (рі-
шення обласної ради 
від 31.03.2016      № 6) 

400,0            
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

200,0  
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

130,32     
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

100,0     
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

Обсяг прямих 
іноземних 
інвестицій, 
млн. дол. США 

872,1 847,9 -24,9  Оновлено 
базу інвест- 
проектів, 
оновлено 
Інвестиційний 
паспорт За-
порізької 
області за 
підсумками 
2016 року 
(див. аналі-
тичну запис-
ку) 

- 

 

проведення щорі-
чних форумів 
InCo; 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
міжнародної діяльності 
та залучення іноземних 
інвестицій в економіку 
Запорізької області на 
2016-2018 роки (рі-
шення обласної ради 
від 31.03.2016 № 6) 

400,0            
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

200,0  
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

400,0          
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

200,0          
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

Проведення 
Форуму InCo 
заплановане 
на 12-13 жов-
тня                  
2017 року. 
 

- 

 підтримка інвес- 2016- - - власні власні власні кош- власні кош- Питома вага 20,9 19,2 -1,7 За підтримки - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
тиційних проектів 
промислового 
комплексу області 
 

2017 кошти  
підпри-
ємств та 
кошти 

інвесторів 

кошти  
підпри-
ємств та 
кошти 

інвесторів 

ти  підпри-
ємств та 

кошти інве-
сторів 

ти  підпри-
ємств та 

кошти інве-
сторів 

підприємств, 
що впроваджу-
вали інновації 
(термін опри-
люднення ста-
тистичних 
даних за 2016 
рік – квітень 
2018 року) 

 
 
 
 
 
 
 

(2015 рік) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

облдержад-
міністрації на 
території 
області про-
довжено 
реалізацію 
масштабних 
інвестиційних 
проектів (див. 
аналітичну 
записку) 

3. Підвищення 
ефективності 
використання 
внутрішніх 
факторів розви-
тку регіонів 

3) Розвиток підп-
риємницького 
середовища та 
конкуренції на 
регіональних то-
варних ринках: 

 

          

  

забезпечення 
фінансової підт-
римки суб'єктів 
малого і середньо-
го підприємництва 
на зворотній осно-
ві; 

2016-
2017 

Комплекс-
на програ-
ма розвит-
ку малого і 
середнього 
підприєм-
ництва в 
Запорізь-
кій області 
на 2015-
2016 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
25.12.2014     
№ 26, із 
змінами) 

Комплексна 
програма 
розвитку 
малого і 
середнього 
підприємни-
цтва в Запо-
різькій обла-
сті на 2017-
2018 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
06.04.2017     
№ 33, із 
змінами та 
доповнення-
ми) 

600,0            
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

400,0         
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

- - Кількість реа-
лізованих біз-
нес планів, од. 
 

2016 рік 
4 
 

2017 рік 
5 

2016 рік 
0 
 

2017 рік 
0 

-4 
 
 

-5 

На веб-сайті 
облдержадм-
ністрації 
розміщено 
оголошення 
щодо прове-
дення конку-
рсу на отри-
мання фінан-
сової підтри-
мки                  
(орієнтовна 
дата прове-
дення – 
05.09.2017) 

Протягом 
2016 року у  
ході конку-
рсу на фі-
нансування 
бізнес-
планів заяв 
на участь 
не надхо-
дило 

 

подальша підтри-
мка  діяльності 
діючих бізнес-
інкубаторів на базі 
вищих навчальних 
закладів: ЗНУ, 
ЗДІА 

2016-
2017 

Комплекс-
на програ-
ма розвит-
ку малого і 
середнього 
підприєм-
ництва в 
Запорізь-
кій області 
на 2015-
2016 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 

Комплексна 
програма 
розвитку 
малого і 
середнього 
підприємни-
цтва в Запо-
різькій обла-
сті на 2017-
2018 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
06.04.2017     

200,0            
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

100,0            
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

128,0            
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

28,0            
тис. грн. 
обласний 
бюджет 

Кількість випу-
скників бізнес-
інкубатору, що 
зареєстрували-
ся як СПД 
 
Кількість інку-
бантів, які 
пройдуть курс 
навчання у 
бізнес-
інкубаторах 

2016 рік 
15  
 
 
 
 

2017 рік 
35 

2016 рік 
14 
 
 
 
 

2017 рік 
15* 

-1 
 
 
 
 
 

-20 

 У 2016 році 
24 інкубанти 
пройшли 
навчання на 
базі бізнес-
інкубатора 
«БІ-Запоріж-
жя».  Протя-
гом І півріччя 
2017 року 14 
зареєструва-
лися як ФОП, 
1 поновив 
діяльність 

* - прове-
дено кон-
курс на 
участь у 
Бізнес-
інкубаторі 
на базі 
кафедри 
економіки 
підприємс-
тва Запорі-
зької дер-
жавної 
інженерної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
25.12.2014      
№ 26, із 
змінами) 

№ 33, із 
змінами та 
доповнення-
ми) 

фермерського 
господарства. 
 

академії, за 
результата-
ми якого 
відібрано 
15  

 

створення мережі 
бізнес-інкубаторів 
на базі вищих 
навчальних закла-
дів Запорізької 
області 
 

2016-
2017 

Комплекс-
на програ-
ма розвит-
ку малого і 
середнього 
підприєм-
ництва в 
Запорізь-
кій області 
на 2015-
2016 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
25.12.2014      
№ 26, із 
змінами) 

Комплексна 
програма 
розвитку 
малого і 
середнього 
підприємни-
цтва в Запо-
різькій обла-
сті на 2017-
2018 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
06.04.2017     
№ 33, із 
змінами та 
доповнення-
ми) 

300,0           
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

200,0  
тис. грн. 

обл.  
бюджет 

100,0            
тис. грн. 
обл.  бю-

джет 

- Кількість ство-
рених бізнес – 
інкубаторів 

2016 рік 
1 
 

2017 рік 
2 
 

2016 рік 
1 
 

2017 рік 
0 
 

0 
 
 

-2 

Відкриття            
2 бізнес-
інкубаторів (у                          
м. Бердянськ 
та                м. 
Мелітополь) 
заплановано 
на ІІІ квартал 
2017 року. 

- 

3. Підвищення 
ефективності 
використання 
внутрішніх 
факторів розви-
тку регіонів 

4) Раціональне 
використання 
природно-
ресурсного потен-
ціалу, збереження 
культурної спад-
щини та найцін-
ніших природних 
територій: 

 

          

  

 

проведення Все-
українського ко-
зацького фестива-
лю «Покрова на 
Хортиці» 

2016- 
2017  

Програма розвитку 
культури Запорізької 
області на 2013-2017 
роки (рішення облас-
ної ради від 14.02.2013             
№ 3, зі змінами) 

420,0        
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

150,0        
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

267,8        
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

- Кількість відві-
дувачів фести-
валю, тис. осіб 

2016 рік 
10000 

 
2017 рік 
12000 

2016 рік 
12000 

 
2017 рік 

- 

+2000 
 
 
- 

Проведення 
фестивалю 
заплановане 
на жовтень 
2017 року 

- 

 

розробка проектів 
землеустрою з 
організації та 
встановлення меж 
об’єктів природ-
но-заповідного 
фонду на території 
області 

2016-
2017 

Регіональ-
на програ-
ма будів-
ництва, 
реконст-
рукції, 
модерніза-
ції об’єктів 
інфрастру-
ктури, 
соціально-

Регіональна 
програма 
будівництва, 
реконструк-
ції, модерні-
зації об’єктів 
інфраструк-
тури, соціа-
льно-
культурного 
та екологіч-

1459,68        
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

100,0          
тис. грн. 
місцеві 

бюджети 

731,358        
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

115,8        
тис. грн. 
обл. та 
місцеві 

бюджети 

-  Кількість 
об’єктів ПЗФ, 
по яких визна-
чено та встано-
влено у натурі 
(на місцевості) 
межі 

128                      
(на 2016-

2017 роки) 

123 -5 У 2017 році 
запланована 
розробка            
20 проектів 
землеустрою 
з організації 
та встанов-
лення меж 
територій 
природно-
заповідного 

Відмінено 
відкриті 
торги за 
відсутності 
достатньої 
кількості 
учасників 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
культур-
ного та 
екологіч-
ного приз-
начення на 
період до              
2016 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
27.09.2011 
№ 4, зі 
змінами та 
доповнен-
нями) 

ного призна-
чення на 
період до 
2020 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
26.01.2017  
№ 56, зі 
змінами) 

фонду місце-
вого значення 

 

розробка місцевої 
схеми формування 
екологічної мере-
жі 

2016-
2017 

Регіональ-
на програ-
ма будів-
ництва, 
реконст-
рукції, 
модерніза-
ції об’єктів 
інфрастру-
ктури, 
соціально-
культур-
ного та 
екологіч-
ного приз-
начення на 
період до              
2016 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
27.09.2011 
№ 4, зі 
змінами та 
доповнен-
нями) 

Регіональна 
програма 
будівництва, 
реконструк-
ції, модерні-
зації об’єктів 
інфраструк-
тури, соціа-
льно-
культурного 
та екологіч-
ного призна-
чення на 
період до 
2020 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
26.01.2017 № 
56, зі зміна-
ми) 

512,282        
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

322,641        
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

- - Кількість роз-
роблених міс-
цевих схем 
формування 
екологічної 
мережі 

5                     
(на 2016-

2017 роки) 

0 -5 Проводиться 
робота щодо 
розробки 
місцевих схем 
формування 
екологічної 
мережі Мелі-
топольського, 
Приазовського, 
Приморського, 
Чернігівського 
та Якимів-
ського районів 

Здійснюєть-
ся підготов-
ка до пере-
говорної 
процедури, 
у зв’язку з 
тим, що 
двічі було 
відмінено 
відкриті 
торги за 
відсутності 
достатньої 
кількості 
учасників 

 

будівництво су-
часних полігонів 
для поховання 
твердих побуто-
вих відходів; 

2016-
2017 

Регіональ-
на програ-
ма будів-
ництва, 
реконст-
рукції, 
модерніза-
ції об’єктів 

Регіональна 
програма 
будівництва, 
реконструк-
ції, модерні-
зації об’єктів 
інфраструк-
тури, соціа-

15233,39 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

7530,398 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

5394,45 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

1128,554            
тис. грн. 

обл.           
бюджет 

Кількість су-
часних поліго-
нів для похо-
вання твердих 
побутових 
відходів 

3                  
(на 2016-

2017 роки) 

1 -2 
 

Продовжені 
роботи з 
будівництва 
полігонів 
твердих по-
бутових від-
ходів у          
мм. Гуляйполе 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
інфрастру-
ктури, 
соціально-
культур-
ного та 
екологіч-
ного приз-
начення на 
період до              
2016 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
27.09.2011 
№ 4, зі 
змінами та 
доповнен-
нями) 

льно-
культурного 
та екологіч-
ного призна-
чення на 
період до 
2020 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
26.01.2017 № 
56, зі зміна-
ми) 

та  Кам’янка-
Дніпровська. 

 

вивезення та зне-
шкодження не-
придатних та 
заборонених до 
використання 
хімічних засобів 
захисту рослин; 

2016-
2017 

Регіональ-
на програ-
ма будів-
ництва, 
реконст-
рукції, 
модерніза-
ції об’єктів 
інфрастру-
ктури, 
соціально-
культур-
ного та 
екологіч-
ного приз-
начення на 
період до 
2016 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
27.09.2011 
№ 4, зі 
змінами та 
доповнен-
нями) 

Регіональна 
програма 
будівництва, 
реконструк-
ції, модерні-
зації об’єктів 
інфраструк-
тури, соціа-
льно-
культурного 
та екологіч-
ного призна-
чення на 
період до 
2020 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
26.01.2017 № 
56, зі зміна-
ми) 

8000,0 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

50,0 тис. 
грн. 

обл. бю-
джет 

- - Наявність без-
хазяйних не-
придатних та 
заборонених до 
використання 
хімічних засо-
бів захисту 
рослин, тонн 

202,6                   
(на 2016-

2017 роки) 

0 -202,6 Відсутні 
підприємства 
(установи, 
організації), 
які мають 
діючі ліцензії 
на поводжен-
ня з небезпе-
чними відхо-
дами в части-
ні відходів 
пестицидів, 
гербіцидів та 
інших засобів 
захисту рос-
лин 

- 

 

захист територій 
від підтоплення 
 

2016-
2017 

Регіональ-
на програ-
ма будів-
ництва, 
реконст-

Регіональна 
програма 
будівництва, 
реконструк-
ції, модерні-

18933,76 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

2000,0 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

18716,572 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

1981,402  
тис. грн. 

обл.           
бюджет 

Протяжність 
розчищених 
(укріплених) 
територій, км 

12,5           
(на 2016-

2017 роки) 

12,5 0  Проводиться 
робота щодо 
ліквідації 
надзвичайної 
ситуації по 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
рукції, 
модерніза-
ції об’єктів 
інфрастру-
ктури, 
соціально-
культур-
ного та 
екологіч-
ного приз-
начення на 
період до               
2016 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
27.09.2011 
№ 4, зі 
змінами та 
доповнен-
нями) 

зації об’єктів 
інфраструк-
тури, соціа-
льно-
культурного 
та екологіч-
ного призна-
чення на 
період до 
2020 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
26.01.2017 № 
56, зі зміна-
ми) 

підтопленню 
с. Костянти-
нівка Мелісо-
польського 
району 

3. Підвищення 
ефективності 
використання 
внутрішніх 
факторів розви-
тку регіонів 

5) Розвиток транс-
кордонного спів-
робітництва: 
 

             

участь членів 
офіційних делега-
цій Запорізької 
області у презен-
таційних заходах в 
Україні та поза її 
межами 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
міжнародної діяльності 
та залучення іноземних 
інвестицій в економіку 
Запорізької області на 
2016-2018 роки (рі-
шення обласної ради 
від 31.03.2016   № 6) 

120,0           
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 
 

60,0           
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 
 

60,0           
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

60,0           
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

- - - - Забезпечено 
участь офі-
ційних деле-
гацій Запорі-
зької області 
у презента-
ційних захо-
дах в Україні 
та поза її 
межами 
(див. аналі-
тичну запис-
ку) 

- 

 

проведення захо-
дів з євроінтегра-
ційної та транско-
рдонної тематики 
(свята, міжнародні 
конференції, семі-
нари, засідання за 
круглим столом, 
громадські читан-
ня, ярмарки тощо) 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
міжнародної діяльності 
та залучення іноземних 
інвестицій в економіку 
Запорізької області на 
2016-2018 роки (рі-
шення обласної ради 
від 31.03.2016   № 6) 

300,0          
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

200,0          
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

129,94          
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

100,0          
тис. грн. 
обл. бю-

джет 
 

- - - - Протягом   
11-20.05.2017 
забезпечено 
святкування 
Дня Європи 
(див. аналі-
тичну запис-
ку) 

- 

3. Підвищення 6) Диверсифікація              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ефективності 
використання 
внутрішніх 
факторів розви-
тку регіонів 

джерел енергопо-
стачання та під-
вищення рівня 
енергоефективно-
сті в регіонах: 
реалізація заходів 
з енергоефектив-
ності та енергоз-
береження; 

2016- 
2017 

Програма з підвищен-
ня рівня енергоефекти-
вності Запорізької 
області на 2016-2020 
роки (рішення облас-
ної ради від 31.05.2016 
№ 6, зі змінами) 

8345,1 
млн. грн. 

у т.ч. 
3214,1 

млн. грн. 
власні 
кошти; 
199,9 

млн. грн. 
держ. 

бюджет; 
74,2         

млн. грн. 
місцеві 

бюджети 
202,2 

млн. грн. 
обл. бю-

джет; 
 

4656,0  
млн. грн. 

інші 

4558,4 
млн. грн. 

у т.ч. 
1055,6 

млн. грн. 
власні 
кошти; 

68,8          
млн. грн. 

держ. 
бюджет; 

36,2        
млн. грн. 
місцеві 

бюджети 
85,0          

млн. грн. 
обл. бю-

джет; 
 

3312,8 
млн. грн. 

інші 

207,846  
млн. грн. 

у т.ч. 
160,57  

млн. грн. 
власні 
кошти; 

9,04       
млн. грн. 
держ. бю-

джет; 
19,02            

млн. грн. 
місцеві 

бюджети 
22,15             

млн. грн. 
інші 

32,056  
млн. грн. 

у т.ч. 
24,22            

млн. грн. 
власні 
кошти; 

1,75           
млн. грн. 
держ. бю-

джет; 
5,7             

млн. грн. 
місцеві 

бюджети 
3,31          

млн. грн. 
інші 

Зменшення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів у 
порівнянні з 
аналогічним 
періодом ми-
нулих років, % 

1 
щорічно 

1,02 +0,02            Проведено 
комплекс 
організацій-
но-технічних 
заходів із 
енергозбере-
ження, що 
дозволило 
зекономити 
359,12 тис. т. 
у.п., економі-
чний ефект 
від впрова-
дження енер-
гоефективних 
заходів склав                 
10,17 млн. грн. 

- 

 

підтримка проек-
тів будівництва 
парків вітрових та 
сонячних електро-
станцій на терито-
рії південних ра-
йонів області 

2016- 
2017 

Програма з підвищен-
ня рівня енергоефекти-
вності Запорізької 
області на 2016-2020 
роки (рішення облас-
ної ради від 31.05.2016 
№ 6, зі змінами) 

7170,1 
млн. грн. 
держ. та 
місцевий 
бюджети, 

власні 
кошти та 

інші 
джерела  

 

3798,3 
млн. грн. 

у т.ч. 
1489,5 

млн. грн. 
власні 
кошти; 
2308,8 

млн. грн.  
інші 

джерела 
 

- - Частка віднов-
люваних дже-
рел енергії у 
структурі спо-
живання пали-
вно-
енергетичних 
ресурсів облас-
ті, % від базо-
вого (показник 
визначається 
один раз на рік) 

1 
щорічно 

2016 рік 
0,75 

-0,25 Забезпечено 
подальше 
впроваджен-
ня інвести-
ційних прое-
ктів будівни-
цтва парків 
вітрових та 
сонячних 
електростан-
цій на тери-
торії півден-
них районів 
області (див. 
аналітичну 
записку) 

- 

 

стимулювання 
населення, 
об’єднань співвла-
сників багатоквар-
тирних будинків 

2016- 
2017 

Програма з підвищен-
ня рівня енергоефекти-
вності Запорізької 
області на 2016-2020 
роки (рішення облас-

2,0            
млн. грн.  
обл. бю-

джет 
 

1,0              
млн. грн. 
обл. бю-

джет 
 

- - Збільшення 
кількості вида-
них кредитів на 
здійснення 
енергоефектв-

1,2              
щорічно 

0,69 -0,51 Запорізькою 
обласною 
дирекцією АБ 
«Укргаз-
банк», філією 

Відсутність 
фінансу-
вання з 
обласного 
бюджету 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
та житлово-
будівельних коо-
перативів до впро-
вадження енергоз-
берігаючих захо-
дів з метою ощад-
ливого споживан-
ня палив-но-
енергетичних 
ресурсів 

ної ради від 31.05.2016 
№ 6, зі змінами) 

 них заходів у 
порівнянні з 
попереднім 
періодом, % 

Запорізького 
обласного 
управління 
АТ «Державн
ий ощадний 
банк Украї-
ни», філією 
АТ «Укрек-
сімбанк» та 
ПАТ КБ 
«Приват-
банк»             
м. Запоріжжя 
проводяться 
роботи щодо 
кредитування 
на встанов-
лення твер-
допаливних 
котлів та 
впроваджен-
ня енергое-
фективного 
обладнання 
та матеріалів. 

4. Запобігання 
збільшенню 
диспропорцій, 
що гальмують 
розвиток регіо-
нів 

1) Узгодженість 
політики стиму-
лювання розвитку 
«точок зростання» 
та підтримки еко-
номічно менш 
розвинутих та 
депресивних тери-
торій: 

             

 

залучення вітчиз-
няних та інозем-
них інвесторів для 
створення індуст-
ріальних парків у 
Запорізькій облас-
ті, у т.ч. на тери-
торіях старих 
промислових зон 
 

2016-
2017 

Програма розвитку 
міжнародної діяльності 
та залучення іноземних 
інвестицій в економіку 
Запорізької області на 
2016-2018 роки (рі-
шення обласної ради 
від 31.03.2016   № 6) 

100,0            
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

50,0                
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

50,0                
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

50,0                
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

Обсяг прямих 
іноземних 
інвестицій, 
млн. дол. США 

872,1 847,9 -24,9  Проводиться 
робота щодо 
створення 
індустріальних 
парків (див. 
аналітичну 
записку) 

- 

4. Запобігання 
збільшенню 
диспропорцій, 

2) Створення умов 
для продуктивної 
праці населення: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
що гальмують 
розвиток регіо-
нів 

сприяння збере-
женню ефектив-
них існуючих і 
створенню нових 
робочих місць; 

2016- 
2017 

Програма зайнятості 
населення Запорізької 
області на період до 
2017 року (рішення 
обласної ради від 
30.05.2013 №7, зі змі-
нами) 

Кошти 
ФЗДСС1 
в межах 

коштори-
су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Співвідношення 
між чисельніс-
тю прийнятих 
на роботу на 
нові робочі 
місця та звіль-
неними у 
зв`язку зі змі-
нами в органі-
зації виробниц-
тва і праці, % 

130 76,8 
(січень-
травень) 

-53,2 За січень-
травень          
2017 року в 
області ство-
рено 8,0 тис. 
нових робо-
чих місць. 
При цьому 
співвідно-
шення між 
створеними 
та ліквідова-
ними робо-
чими місцями 
склало 76,8 % 

Відсутність 
методики 
проведення 
моніторин-
гу створен-
ня та лікві-
дації робо-
чих місць 
на регіона-
льному та 
територіа-
льних рів-
нях   
унеможли-
влює про-
ведення 
об`єктивно-
го аналізу 
ситуації на 
ринку праці 
області та 
оперативну 
розробку 
відповідних 
заходів 
щодо його 
регулюван-
ня  

 

створення умов 
для стабілізації 
ринку праці та 
недопущення 
зростання рівня 
безробіття, визна-
ченого за методо-
логією МОП (у 
відсотках до еко-
номічно активного 
населення віком 
15-70 років); 

2016- 
2017 

Програма зайнятості 
населення Запорізької 
області на період до 
2017 року (рішення 
обласної ради від 
30.05.2013 № 7, зі змі-
нами) 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Рівень безро-
біття серед 
населення у 
віці 15-70 років 
(за методологі-
єю МОП), % 

9,6 10,8              
(І кв. 2017) 

+1,2           Проводиться 
робота щодо 
регулювання 
ринку праці 
за допомогою 
правового, 
організацій-
ного та еко-
номічного 
механізмів та 
забезпечення 
соціального 
захисту насе-
лення від 
безробіття 

Ситуація на 
ринку праці 
залишається 
складною, 
що обумов-
лено зни-
женням 
економічної 
активності, 
викликаної у 
т.ч. бойови-
ми діями на 
сході країни, 
а також 
погіршен-
ням демо-
графічної 

                    
1 - Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ситуації  

 

сприяння зростан-
ню чисельності 
осіб, застрахова-
них у системі 
державного соціа-
льного страхуван-
ня 
 

2016- 
2017 

Програма зайнятості 
населення Запорізької 
області на період до 
2017 року (рішення 
обласної ради від 
30.05.2013 №7, зі змі-
нами) 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
коштори-

су 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Кошти 
ФЗДСС в 

межах 
кошторису 

Чисельність 
осіб, застрахо-
ваних у системі 
державного 
соціального 
страхування,  
тис. осіб 

490 472,8             
(на 

01.06.2017) 

-17,2  Проводиться 
постійна 
робота щодо 
легалізації 
зайнятості 
населення  

- 

5. Забезпечення 
комфортного та 
безпечного 
життєвого сере-
довища для 
людини неза-
лежно від місця 
її проживання 

1) Створення умов 
для розв’язання 
нагальних про-
блем переселен-
ців: 

             

забезпечення 
внутрішньо пере-
міщених осіб 
безоплатним тим-
часовим прожи-
ванням (за умови 
оплати зазначени-
ми особами варто-
сті комунальних 
послуг) відповідно 
до законодавства 
та без оплатним 
харчуванням на 
період до отри-
мання такими 
особами статусу 
безробітних або їх 
працевлаштування 
але не більше 
одного місяця 

2016- 
2017 

Обласна Програма 
соціальної підтримки 
ветеранів війни, праці, 
дітей війни, інвалідів, 
інших соціальних груп 
населення, що перебу-
вають у складних жит-
тєвих обставинах, 
«Назустріч людям» на 
2015- 2019 роки (рі-
шення обласної ради 
від 25.12.2014    № 28, 
зі змінами) 

5294,4  
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

3038,1 
тис. грн. 
міський 
бюджет 

м. Запорі-
жжя 

 

4012,8          
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

1390,1            
тис. грн. 
міський 

бюджет м. 
Запоріжжя 

 

Чисельність 
соціально неза-
хищених осіб, з 
числа внутріш-
ньо переміще-
них, яким ком-
пенсовано за 
проживання, 
осіб 

1600 
 
 

-* 

2016 рік 
681 

 
2017 рік 

578                
(м. Запо-
ріжжя) 

-919 
 
 
- 

Внутрішньо 
переміщених 
осіб за раху-
нок коштів 
місцевих 
бюджетів 
забезпечено 
безоплатним 
тимчасовим 
проживанням 
(за умови 
оплати варто-
сті комуналь-
них послуг) 
відповідно до 
чинного зако-
нодавства 

* -неможли-
вість спро-
гнозувати 
кількість 
внутрішньо 
переміщу-
них осіб, 
які в пода-
льшому 
переміс-
тяться або 
залишать 
територію 
Запорізької 
області 

 
2) Підвищення 
стандартів життя в 
сільській місцево-
сті: 

 
          

  

 

будівництво та 
реконструкція 
очисних каналіза-
ційних споруд та 
мереж каналізації 
 

 2016- 
2017 

Регіональ-
на програ-
ма будів-
ництва, 
реконст-
рукції, 
модерніза-
ції об’єктів 
інфрастру-
ктури, 
соціально-

Регіональна 
програма 
будівництва, 
реконструк-
ції, модерні-
зації об’єктів 
інфраструк-
тури, соціа-
льно-
культурного 
та екологіч-

51905,8 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

25802,380 
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

16830,22           
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

1908,487           
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

Довжина реко-
нструйованих 
каналізаційних 
мереж, км; 
 
 
Потужність 
очисних спо-
руд, тис. куб. 
метрів на добу 

 

2,273 
 
 
 
 
 

15,661 

0,32             
 
 
 
 
 

6,5              

-1,953 
 
 
 
 
 

-9,161 
 

Здійснюються 
комплексні 
заходи щодо 
поліпшення 
технічного 
стану каналі-
заційних 
очисних спо-
руд шляхом 
збільшення їх 
пропускної 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
культур-
ного та 
екологіч-
ного приз-
начення на 
період до              
2016 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
27.09.2011 
№ 4, зі 
змінами та 
доповнен-
нями) 

ного призна-
чення на 
період до 
2020 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
26.01.2017 № 
56, зі зміна-
ми) 

спроможності 
та впрова-
дження більш 
нових техно-
логій очи-
щення стіч-
них вод 

5. Забезпечення 
комфортного та 
безпечного 
життєвого сере-
довища для 
людини неза-
лежно від місця 
її проживання 

3) Модернізація 
системи освіти: 

             

модернізація про-
фесійно-технічної 
освіти Запорізької 
області на 2016-
2018 роки 

2016- 
2017 

Регіональний план 
модернізації професій-
но-технічної освіти 
Запорізької області на 
2016-2018 роки (роз-
порядження голови 
облдержадміністрації 
від 01.06.2016 № 320) 

 - - - - Створення 
центрів профе-
сійно-технічної 
освіти 

11 7 -4  Проведено 
модернізацію 
10 професій-
но-технічних 
навчальних 
закладів, на 
базі яких 
створено              
7 центрів 
професійно-
технічної 
освіти 

- 

 

деінституалізація 
освіти 

2016- 
2017 

Регіональний план 
деінституалізації осві-
ти (наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 15.07.2016 № 836) 

- - - - Кількість кла-
сів з інклюзив-
ним навчанням 

2016 рік 
59 
 

2017 рік 
151 

2016 рік 
78 
 

2017 рік 
* 

+19  Проводиться 
робота щодо 
створення 
умов для 
навчання 
дітей з інва-
лідністю в 
інклюзивних 
групах та 
класах навча-
льних закла-
дів області 
(див. аналі-
тичну запис-
ку) 

* - з 1 вере-
сня 2017 
року у 
117 загаль-
ноосвітніх 
навчальних 
закладах 
області 
планується 
відкрити 
151 інклю-
зивний клас 
для                
198 дітей 
шкільного 
віку з особ-
ливими 
освітніми 
потребами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

розширення ме-
режі закладів 
дошкільної освіти 

2016- 
2017 

Регіональний план 
розширення мережі 
дошкільних навчаль-
них закладів 

- - - - Кількість від-
новлених місць 

2016 рік 
1027 

 
2017 рік 

555 

 2016 рік 
1112 

 
2017 рік 

321 
  
 

+40  
 
 

- 234 

Відкрито             
2 дошкільних 
навчальних 
заклади в м. 
Запоріжжя,        
6 груп у фун-
кціонуючих 
дошкільних 
закладах м. 
Мелітополь, 
Долинської, 
Комишувась-
кої, Воскре-
сенської ОТГ 
та Приморсь-
кого району; 
3 групи на з 
короткотри-
валим пере-
буванням в м. 
Бердянськ і 
Мелітополь-
ському райо-
ні.  

- 

 

придбання шкіль-
них автобусів з 
метою перевезен-
ня дітей, що про-
живають у сільсь-
кій місцевості, для 
районів та 
об’єднаних тери-
торіальних громад 
області, в яких 
проведено оптимі-
зацію об’єднання/ 
реорганізацію 
загальноосвітніх 
навчальних закла-
дів 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
освіти Запорізької 
області на 2013-2017 
роки  (рішення облас-
ної ради від 22.11.2012 
№ 11 зі змінами та 
доповненнями) 

29978,6 
тис. грн.  
обл. бю-

джет  
 

22624,4 
тис. грн.  
місцеві 

бюджети 

13178,6 
тис. грн.  
обл. бю-

джет 
 

5824,4 
тис. грн.  
місцеві 

бюджети 

28360,0 
тис. грн.  
обл. та 
місцеві 

бюджети 

- Кількість при-
дбаних нових 
шкільних авто-
бусів 

2016 рік 
15 
 

2017 рік 
13 

2016 рік 
20 
 

2017 рік 
- 

+5 
 
 

-13 

Придбання 
шкільних 
автобусів 
заплановане 
на ІІ півріччя 
2017 року  

- 

5. Забезпечення 
комфортного та 
безпечного 
життєвого сере-
довища для 
людини неза-
лежно від місця 
її проживання 

4) Створення умов 
для формування 
здорового насе-
лення: 

             

надання високос-
пеціалізованої 
допомоги дітям, 
хворим на гемофі-
лію та злоякісні 

2016- 
2017 

Обласна програма 
«Дитяча онкогемато-
логія та гемофілія» на 
2013-2018 роки (рі-
шення обласної ради 

5740,8  
тис. грн.  

обл. 
бюджет 

 

2867,9 
тис. грн.  

обл. 
бюджет 

 

2872,7           
тис. грн.  

обл. бюд-
жет 

 

- 
 

Показник лета-
льності дітей, 
зумовленої 
онкогематоло-
гічними захво-

15,8                 
(на 2016-

2017 роки) 

2016 рік 
11,1 

- 4,7 Триває проце-
дура закупі-
вель медика-
ментів, витра-
тних матеріа-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
новоутворення,  
зниження рівня 
інвалідізації та 
смертності цієї 
групи дітей 

від 22.11.2012 № 22)  
 

рюваннями та 
новоутворен-
нями, % 
(визначається 
за підсумками 
року) 

лів та медич-
ного облад-
нання 

 

підвищення ефек-
тивності заходів з 
профілактики 
злоякісних ново-
утворень, підви-
щення якості про-
філактики онколо-
гічних; захворю-
вань, доступності 
медичної допомоги 
для онкологічних 
хворих області, 
підвищення пока-
зника одужання, 
зниження рівня 
смертності хво-
рих, які помира-
ють протягом 
року після встано-
влення діагнозу і 
смертності від 
злоякісних ново-
утворень 

2016-
2017 

Програма 
боротьби з 
онкологіч-
ними 
захворю-
ваннями в 
Запорізь-
кій області 
на період 
до              
2016 року 
(рішення 
обласної 
ради від 
14.05.2010 
№ 15) 

Регіональна 
програма 
розвитку 
охорони 
здоров’я 
Запорізької 
області на 
2013 –         
2017 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
06.04.2017 № 
70) 

12877,3 
тис. грн. 

обл. 
бюджет 

7725,9 
тис. грн. 

обл. 
бюджет 

3870,8           
тис. грн. 

обл. бюд-
жет 

- Показник лета-
льності хворих 
до року від 
онкологічних 
захворювань,                   
на 10 тис. насе-
лення 
(визначається 
за підсумками 
року) 

28,5              
(на 2016-

2017 роки) 
 

2016 рік 
31,9  

 

+3,4 Триває проце-
дура закупі-
вель лікарсь-
ких засобів 
 

Несвоєчас-
не звернен-
ня пацієнтів 
за медич-
ною допо-
могою. 

 забезпечення 
підтримки та роз-
витку мережі 
центрів фізичного 
здоров’я населен-
ня «Спорт для 
всіх», спортивних 
клубів 

2017 Цільова програма роз-
витку фізичної культу-
ри і спорту у Запорізь-
кій області на 2017-
2021 роки (рішення 
обласної ради від 
26.01.2017  № 58) 

668,237 
тис. грн.   

обл.. 
бюджет 

 
470,110 
тис. грн.  
бюджет 

Мелітопо-
льського 
району 

668,237 
тис. грн.   

обл.. 
бюджет 

 
470,110 
тис. грн.  
бюджет 

Мелітопо-
льського 
району 

359,19         
тис. грн.   

обл 
.бюджет 

 
241,38          

тис. грн.  
бюджет 

Мелітопо-
льського 
району 

359,19         
тис. грн.   
обл.. бю-

джет 
 

241,38          
тис. грн.  
бюджет 

Мелітопо-
льського 
району 

Кількість 
центрів на 
території обла-
сті, од. 

21                
(на 2016-

2017 роки) 

21 0 Центрами 
фізичного 
здоров’я 
населення 
«Спорт для 
всіх» прове-
дені спортив-
но-масові 
заходи, на 
реалізацію 
яких виділено 
600,57 тис. грн. 

- 

 

підтримка діяль-
ності закладів 
дитячо-юнацького 
та резервного 
спорту 

2017 Цільова програма роз-
витку фізичної культу-
ри і спорту у Запорізь-
кій області на 2017-
2021 роки (рішення 
обласної ради від 
26.01.2017  № 58) 

1227,94 
тис. грн.   

обл.. 
бюджет 

 

1227,94 
тис. грн.   

обл.. 
бюджет 

 

97,52             
тис. грн.   
обл.. бю-

джет 
 

97,52             
тис. грн.   
обл.. бю-

джет 
 

Кількість дитя-
чо-юнацьких 
спортивних 
шкіл, од.  

64                 
(на 2016-

2017 роки) 

64 0  Виділено 
кошти на 
проведення 
навчально-
тренувальних 
зборів та 
відрядження 
на змагання в 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
сумі               
97,52 тис. 
грн.  

 

створення спорти-
вної інфраструк-
тури для занять 
фізичною культу-
рою і спортом; 

2017 Програми і проекти 
регіонально розвитку, 
які реалізовуються за 
коти ДФРР 

22868,361 
тис. грн.. 
кошти 
ДФРР 

2824,15 
тис. грн. 
місцевий 
бюджет 

 
 

22868,361 
тис. грн 
кошти 
ДФРР 

2824,15 
тис. грн 

місцевий 
бюджет 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість збу-
дованих та 
реконструйо-
ваних спортив-
них споруд, од. 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розпорджен-
ням Кабінету 
Міністрів 
України від 
12.07.2017          
№ 461-р об-
ласті перед-
бачені кошти 
ДФРР в роз-
мірі 
22868,361 
тис. грн. на 
реалізацію         
10 проектів з 
розвитку 
спортивної 
інфраструк-
тури. На 
18.08.2017 до 
області на-
дійшло 
10587,37 тис. 
грн. Кошти 
не освоєні 

- 
 
 
 
 
 

 

проведення про-
світницької робо-
ти з пропаганди 
здорового способу 
життя та фізичної 
культури і спорту 
 

2016-
2017 

Комплекс-
на обласна 
програма з 
оздоров-
лення та 
відпочин-
ку дітей, 
підтримки 
сім’ї, 
молоді, 
гендерного 
паритету 
та протидії 
торгівлі 
людьми на 
2012-        
2016 роки 
(рішення 
обласної 
ради від 
24.12.2011 
№ 8, із 

Обласної 
цільової 
програми 
«Молодь 
Запорізького 
краю на 
2017-         
2021 роки» 
(рішення 
обласної 
ради від 
06.04.2017 № 
65) 

30,47      
тис. грн. 

обл.. 
бюджет 

5,47      
тис. грн. 

обл.. 
бюджет 

17,15              
тис. грн. 
обл.. бю-

джет 

3,85             
тис. грн. 
обл. бю-

джет 

Кількість про-
ведених захо-
дів 

2016 рік 
7 
 

2017 рік 
5 

2016 рік 
7 
 

2017 рік 
3 

0 
 
 

-2 

Забезпечено 
проведення 
низки заходів 
із пропаганди 
здорового 
способу жит-
тя та фізичної 
культури і 
спорту (див. 
аналітичну 
записку) 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
змінами) 

5. Забезпечення 
комфортного та 
безпечного 
життєвого сере-
довища для 
людини неза-
лежно від місця 
її проживання 

5) Соціокультур-
ний розвиток: 
 

             

проведення Запо-
різького туристи-
чного фестивалю-
ярмарку 
 

2016-
2017 

Програма розвитку  
рекреаційно-
курортного комплексу 
та туризму в Запорізь-
кій області на 2016-
2020 роки (рішення 
обласної ради від 
20.04.16 № 1) 

320,0          
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

180,0            
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

228,97                  
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

134,97               
тис. грн.  

обл.           
бюджет 

Кількість відві-
дувачів фести-
валю, тис. осіб 

2016 рік 
3000 

 
2017 рік 

3200 
 
 

2016 рік 
3400 

 
2017 рік 

3600 

+400 
 
 

+400  

27.05.2017 
проведено 
Запорізький 
туристичний  
фестиваль, 
який зібрав 
3,6 тис. відві-
дувачів 

- 

 
6) Надання якісних 
послуг транспорту 
та зв’язку:  

 
          

  

 

впровадження 
автоматизованої 
системи дисплей-
ного управління 
на автомобільно-
му транспорті 
 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
автомобільного транс-
порту в Запорізькій 
області на 2013-2017 
роки (рішення облас-
ної ради від 22.11.2012 
№ 12, зі змінами та 
доповненнями) 

- - - - Кількість авто-
бусів, підклю-
чених до авто-
матизованої 
системи дисп-
лейного управ-
ління на авто-
мобільному 
транспорті 

100 0 -100 Враховуючи 
бюджетну 
обмеженість, 
фінансування 
заходів Про-
грами не 
здійснювалося 

 

- 

 
7) Надання якіс-
них житлово-
комунальних 
послуг: 

 
          

  

 

проведення  нав-
чально-методич-
них тренінгів, 
семінарів, засідань 
за круглим столом  
тощо, спрямованих 
на підвищення  
професіоналізму 
представників 
органів самоорга-
нізації населення, 
ОСББ та впрова-
дження успішного 
досвіду розвитку 
територій 

2016- 
2017 

Програма сприяння 
створенню ефективно-
го власника житлового 
фонду  Запорізької 
області на 2015 - 2017 
роки (рішення облас-
ної ради від 25.12.2014 
№30) 
 

120,0           
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

60,0             
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

60,0               
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

- Кількість про-
ведених семі-
нарів, од. 

15                 
(на 2016-

2017 роки) 
 

 

2016рік 
16 
 

2017 рік 
21* 

+1  
 
 
 

+ 6        

* - з початку 
року проведе-
но 21 семінар, 
у тому числі 
організовані  
громадськими 
організаціями, 
керуючими 
житловими 
компаніями 
тощо. 

- 

 

виділення мікро-
грантів на прове-
дення заходів з 
енергозбереження 
будинків ОСББ, 

2016- 
2017 

Програма сприяння 
створенню ефективно-
го власника житлового 
фонду  Запорізької 
області на 2015 - 2017 

4500,0  
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

2000,0  
тис. грн.  
обл. бю-

джет 

1860,0           
тис. грн.  
обл. бю-

джет  

- Кількість 
ОСББ, які 
отримали мік-
рогрант, од. 

13               
(на 2016-

2017 роки) 

2016 рік 
22 

+9 
 

Реалізація 
заходів буде 
здійснена 
після прийн-
яття постано-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
розташованих на 
депресивних тери-
торіях області 

роки (рішення облас-
ної ради від 25.12.2014 
№30) 

ви Кабінету 
Міністрів 
України про 
надання ста-
тусу депреси-
вних терито-
рій деяким 
населеним 
пунктам об-
ласті 

 

забезпечення 
населення Запорі-
зької області пос-
лугами водопо-
стачання належ-
ного рівня та яко-
сті 

2016- 
2017 

Регіональна цільова 
програма «Питна вода 
Запорізької області» на 
2012-2020 роки (рі-
шення обласної ради 
від 31.05.2012  № 10 (зі 
змінами) 

36665,04 
тис. грн.             
обл. бю-

джет 
 

3440,27 
тис. грн.             
місцеві 

бюджети 
 

16552,79 
тис. грн.             
обл. бю-

джет 
 

1850,32 
тис. грн.             
місцеві 

бюджети 
 

15002,0 
тис. грн. 
обл. та 
місцеві 

бюджети             

847,0     
тис. грн. 
обл. та 
місцеві 

бюджети                          

Протяжність 
збудованих, 
реконструйо-
ваних та відре-
монтованих 
мереж, км 

34,386   
(на 2016-

2017 роки) 

21,663 -12,723  Кошти спря-
мовано на  
реалізацію        
11 інвести-
ційних прое-
ктів з капіта-
льного ремо-
нту та будів-
ництву нових 
систем 
централізова-
ного водопо-
стачання  

- 

 

забезпечення 
доступним жит-
лом населення 
 

2016- 
2017 

Обласна програма 
«Молодій запорізькій 
родині – доступне 
житло» на 2013-         
2017 роки (рішення 
обласної ради від 
22.11.2012 № 16); 

889,17  
тис. грн.   
обл. бю-

джет 
 
 

449,73 
тис. грн.   
обл. бю-

джет 
 

323,199 
тис. грн.   
обл. бю-

джет 
 

- 
 

Кількість кре-
дитних угод на 
придбання 
житла на вто-
ринному рин-
ку, од 

2016 рік 
1 
 

2017 рік 
1 

2016 рік 
1 
 

2017 рік 
- 

0 
 
 

-1 

Протягом                
І півріччя 
2017 року 
кредитні 
угоди на 
придбання 
житла не 
укладалися. 

- 

 Цільова комплексна 
програма забезпечення 
молоді м. Запоріжжя 
житлом (рішення За-
порізької міської ради 
від 25.15.2015    № 18) 

12129,08 
тис. грн.             
бюджет 
м. Запорі-

жжя 

8475,86 
тис. грн.             
бюджет 
м. Запорі-

жжя 
 

7845,21 
тис. грн.             
бюджет 

м. Запоріж-
жя  

4199,51  
тис. грн.             
бюджет 

м. Запоріж-
жя 
 

 2016 рік 
5 
 

2017 рік 
7 

2016 рік 
 6 
 
2017 рік 

7 

+1  
 
 
0 

Укладено           
7 угод для 
придбання 
житла на 
вторинному 
ринку на суму                     
4,2 млн. грн. 

- 

6. Розвиток 
міжрегіональ-
ного співробіт-
ництва 

1) Створення умов 
для зміцнення 
зв’язків між регіо-
нами та громада-
ми: 

 
 
  

            

 

технічна підтрим-
ка та оновлення 
Інвестиційної 
карти Запорізької 
області 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
міжнародної діяльності 
та залучення іноземних 
інвестицій в економіку 
Запорізької області на 
2016- 2018 роки (рі-

4,0           
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

2,0      
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

2,0               
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

- Експорт/ 
імпорт товарів 
та послуг, млн. 
дол. США 

3018,6/   
1202,6 

1509,3/ 
601,3 

-1509,3 /    
-601,3  

Забезпечено 
технічну 
підтримку 
спеціалізова-
ного веб-
сайту «Запо-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
шення обласної ради 
від 31.03.2016 № 6) 

різька об-
ласть - регіон 
можливос-
тей!» 
та оновлення 
інформації 
для інвесто-
рів  

 

забезпечення 
прийому офіцій-
них делегацій та 
представників 
країн-партнерів 
 

2016- 
2017 

Програма розвитку 
міжнародної діяльності 
та залучення іноземних 
інвестицій в економіку 
Запорізької області на 
2016- 2018 роки (рі-
шення обласної ради 
від 31.03.2016 № 6) 

400,0           
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

200,0           
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

197,86           
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

150,0           
тис. грн.  
обласний 
бюджет 

- - - - Забезпечено 
реалізацію 
комплексу 
заходів з 
формування 
позитивного 
міжнародного 
іміджу облас-
ті та поглиб-
лення міжре-
гіональних 
зв’язків (див. 
аналітичну 
записку) 

- 

 
 
 
 

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

 


