
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 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 виконання 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 будівництво профінансовано в обсязі        
53,07 млн. грн. (19,9 % від передбаченого на рік).  

У 2017 році на продовження робіт спрямовано 77,124 млн. грн., з них кошти 
державного бюджету – 71,673 млн. грн. (76,8 % від передбаченого на рік), 
обласного – 0,199 млн. грн. (100 %), міського бюджету м. Запоріжжя –       
5,252 млн. грн. (100 %). 

За рахунок цих коштів виконано 4 етапи роботи з поздовжнього насування 
металоконструкцій мосту, зібраних на стапелі методом укрупнювального 
збирання, через річку Старий Дніпро протяжністю 349 м.  

15.02.2018 повністю завершено останній 5-й етап поздовжнього насування 
металоконструкцій мосту на довжину 61 м. (з’єднано 2 береги р. Старий Дніпро). 
Це дозволить відкрити рух з Хортицького мікрорайону на о. Хортицю новим 
мостом, а у зворотному напрямку пустити транспорт двома смугами в один бік 
старим мостом. 

Забезпечено розробку містобудівної документації для населених пунктів 
області.  

У рамках місцевих програм з розробки містобудівної документації на 
відповідні заходи у 2017 році спрямовано 12,7 млн. грн. (59,6 % від передбаченої 
на рік суми). 

За рахунок цих коштів, зокрема затверджено: 
 24 генеральних плани населених пунктів у Більмацькому, Вільнянському, 

Гуляйпільському, Запорізькому, Мелітопольському, Михайлівському, 



 2

Новомиколаївському та Пологівському районах; оновлено 3 генеральних плани у 
містах Запоріжжя, Мелітополь, Токмак; 

18 планів зонування територій (м. Токмак, м. Мелітополь, м. Василівка,        
смт Кушугум Запорізького району, селища Садове, Нове, Зелене 
Мелітопольського району, села Костянтинівка, Обільне, Відродження 
Мелітопольського району, села Семенівка, Костянтинівка Пологівського району, 
села Гоголівка, Новоукраїнка Більмацького району, села Балки, Костянтинівка 
Василівського району, село Новозлатопіль Гуляйпільського району); 

13 детальних планів територій (7 у Запорізькому районі, по 1 у 
Мелітопольському, Бердянському, Пологівському та Більмацькому районах). 

Продовжується робота щодо розроблення 70 генеральних планів населених 
пунктів, 70 планів зонування та 23 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) з обласного бюджету у 2017 році виділено 
431,7 тис. грн. (31,5 % від передбаченої суми), зокрема: 

154,84 тис. грн. – на придбання технічного комплексу системи 
містобудівного кадастру регіонального рівня (три робочі станції для роботи в 
системі електронного документообігу та роботи з просторовими даними, лазерний 
кольоровий принтер); 

177,9 тис. грн. – на придбання основної частини базового програмного 
забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру 
регіонального рівня (АrcGIS Server та Online); 

99,009 тис. грн. – на формування наборів даних адміністративно-
територіального устрою Запорізької області. 

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 14.09.2017 проведені відповідні 
конкурси, за результатами яких визначено 15 переможців на 47 об’єктах; до 
обслуговування 55 приміських маршрутів залучені автобуси, пристосовані для 
перевезення осіб з інвалідністю.   

У рамках виконання міської цільової програми «Забезпечення належної та 
безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 
електротранспорту «Запоріжелектротранс» (рішення Запорізької міської ради від 
20.06.2017 № 34, зі змінами) протягом 2017-2018 років передбачено придбання        
35 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг (158,1 млн. грн.); 
03.11.2017 укладено відповідний договір з банком ПАТ АБ «Укргазбанк». 

Станом на 20.12.2017 введено в експлуатацію 7 автобусів (перша партія), 
які працюють по маршруту № 17, інші 28 автобусів планується ввести в 
експлуатацію у 2018 році. 
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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. 
У рамках Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення Запорізької області на 2017 рік (рішення обласної ради від 
06.04.2017 № 60 зі змінами) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
місцевого значення у 2017 році спрямовано 19,951 млн. грн. (94,6 % від 
передбаченого на рік). За рахунок зазначених коштів ліквідовано ямковість на 
площі 66,3 тис. м2  доріг.. 

2) Розвиток сільської місцевості. 
З метою відновлення потенціалу тваринництва та у рамках виконання  

Програми розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських 
підприємствах Запорізької області на 2014-2018 роки (рішення обласної ради від 
20.03.2014 № 20) у 2017 році 6 сільгосппідприємств за приріст 242 голів корів 
отримали понад 1,2 млн. грн.  

З початку дії Програми сільгосппідприємствам за приріст поголів’я на         
526 голів нараховано та виплачено 2,63 млн. грн.  

Довідково: 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. 

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 виділено 900 тис. грн. (90 % від 
передбаченої на рік суми) на біологічну меліорацію Каховського та Дніпровського 
водосховищ шляхом відтворення білого та строкатого товстолобиків (молодь), з 
яких на: 

 біологічну меліорацію Каховського водосховища – 714 тис. грн. (відтворено 
200 тис. особин молоді);  

біологічну меліорацію Дніпровського водосховища – 186 тис. грн. (50 тис. 
особин молоді). 

Забезпечено дорадчий супровід сільськогосподарського виробництва, 
зокрема впродовж 2017 року проведено: 

низку засідань за круглим столом: «Сучасні тенденції та перспективи 
розвитку малих форм господарювання на селі в контексті системи державної 
підтримки сільськогосподарських виробників»; «Стан та перспективи розвитку 
селекції і насінництва основних сільськогосподарських культур» та «Українська 
селекція олійних просапних культур» за участю фахівців ТОВ «Насіннєвий фонд – 
Україна» (м. Полтава), ТОО «Семена Казахстана» (м. Алмати, Республіка 
Казахстан) на базі Запорізького Інституту олійних культур Національної академії 
аграрних наук України; 

шістнадцяту агропромислову спеціалізовану виставку «АгроТехСервіс – 
2017», під час якої презентовано останні досягнення та інновації зарубіжного і 
вітчизняного машинобудування в аграрному секторі; 

за підтримки Українського проекту бізнес розвитку плодоовочівництва 
(UHBDP) – конференцію з особливостей технології вирощування черешні, канали 
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збуту на внутрішній і зовнішні ринки та виставку-конференцію «Золоте гроно 
України-2017» за участі виноградарів з південних областей України; 

аграрний форум «Посилення можливостей сільгоспвиробників малого та 
середнього сектору через розвиток плодоовочівництва та вирощування нових 
нішевих культур» за підтримки ініціативи «EU4Business» Європейського Союзу та 
Європейського банку реконструкції та розвитку, в якому взяли участь більше       
150 власників та керівників аграрних та харчопереробних підприємств, провідні 
світові та українські експерти;  

виставку-конференцію «Сучасне бджільництво – 2017», у якій взяли участь 
майже 400 бджолярів із різних регіонів України, науковці, експерти, представники 
державних установ. 

 
3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів 

розвитку регіонів. 
1) Розвиток інтелектуального капіталу. 
У рамках виконання заходів Програми зайнятості населення Запорізької 

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

Так, протягом 2017 року проходили професійне навчання 8 тис. осіб за 
професіями, що користуються найбільшим попитом на ринку праці, у тому числі 
на конкретні робочі місця за заявками роботодавців. Також навчалися        
97 внутрішньо переміщених осіб, 157 демобілізованих військовослужбовців – 
учасників антитерористичної операції, 182 особи з обмеженими можливостями та 
2,6 тис. безробітних з числа соціально незахищених верств населення. 

На курсах цільового призначення з основ підприємницької діяльності із 
числа соціально незахищених категорій населення навчалися 60 зареєстрованих 
безробітних із числа демобілізованих учасників АТО,  із них 7 осіб з інвалідністю. 
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 зазначеною Програмою зайнятості та щорічною Бюджетною 
програмою, затвердженою Державною службою зайнятості, передбачалося 
надання 150 ваучерів для перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 
пільгових категорій громадян.  

Протягом звітного року центрами зайнятості області видано 21 ваучер  за 
спеціальностями: психолог – 1 особа; менеджер – 13 осіб; фізична реабілітація –  
3 особи;  кухар – 2 особи; електрогазозварник – 2 особи. 

Низька кількість виданих ваучерів пояснюється законодавчою нормою, яка 
передбачає видання ваучерів лише 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. 
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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 реалізується Програма розвитку міжнародної діяльності 
та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на        
2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6 зі змінами, далі – 
Програма). У рамках виконання Програми протягом 2017 року: 

розроблено та презентовано Інвестиційний паспорт Запорізької області на 
всеукраїнському рівні під час семінару «Економічний розвиток регіонів: стратегія 
та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу» 
(січень 2017, м. Київ); 

забезпечено розробку інвестиційних паспортів 23 об’єднаних 
територіальних громад області. 

оновлено та вдосконалено інвестиційний веб-портал «Запорізька область – 
регіон можливостей!» (http://investment.zoda.gov.ua), що містить необхідну 
інформацію та зворотній зв'язок для інвесторів та власників бізнесу (законодавча 
база, інвестиційні проекти, регіональні виставки, земельні ресурси області, 
інвестиційний паспорт області). 

Підвищенню інвестиційної привабливості регіону сприяло проведення        
11-13 жовтня 2017 у м. Запоріжжя ІІ міжнародного інвестиційного форуму «InCo 
Forum Integration & Cooperation» (далі – Форум), присвяченого актуальним 
питанням кооперації об’єднаних територіальних громад і бізнесу. Форум відбувся 
за підтримки Мінрегіону України, місцевих органів влади, Агенції регіонального 
розвитку в Запорізькій області, Торгово-промислової палати України та 
Запорізької торгово-промисловою палати та за участю представників близько        
50 країн світу, 27 Надзвичайних та Повноважних послів в Україні,        
40 авторитетних українських та зарубіжних експертів з питань децентралізації, 
енергоефективності, бізнес-стратегій, представників міжнародних донорських 
організацій (ПРООН, USAID, U-LEAD), Фонду «Відродження», GIZ (Німеччина).  

Під час Форуму підписано міжнародні угоди, а саме:  
договір про внесок ТОВ «Юрокейп Юкрейн» у розвиток соціальної 

інфраструктури Гірсівскої ОТГ (на загальну суму 35 тис. євро);   
угоду про співпрацю між Асоціацією турецько-українських бізнесменів 

TUID і Запорізькою торгово-промисловою палатою;  
угоду про співпрацю між Міжнародним трейд клубом і Запорізькою 

торгово-промисловою палатою. 
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, ТОВ «Юрокейп Юкрейн» та ТОВ «Токмак Солар Енерджи» 
(заплановані обсяги інвестицій складають  22,0 млрд. грн., 700 млн. євро та 14 
млн. євро відповідно). На сьогодні на  ТОВ «Вінд Пауер» ДТЕК працює 54 особи; 
ТОВ «Юрокейп Юкрейн» –30 нових робочих місць;  ТОВ «Токмак Солар Енерджи» 
– створено 48 нових робочих місць. 
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У 2018 році планується введення в дію першої черги вітропарку у 
Приазовському та Мелітопольському районах потужністю 155 МВт (інвестор –        
ТОВ «Юрокейп Юкрейн», загальний обсяг інвестицій – до 100 млн. доларів. 
Загальна потужність вітропарку 500 МВт, терміни реалізації – 2018-2019 роки). 

Проблемні питання, що заважають успішній реалізації інвестиційних 
проектів, на систематичній основі розглядаються на засіданнях Ради інвесторів у 
Запорізькій області, створеної розпорядженням голови облдержадміністрації від 
27.05.2015 № 188, та на робочих зустрічах із керівництвом облдержадміністрації. 

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 у 2017 році спрямовано 1762,0 тис. грн., зокрема на: 

забезпечення фінансування бізнес-планів СПД на платній зворотній основі – 
400,0 тис. грн.  

За результатами засідань конкурсної комісії з відбору бізнес-планів 
суб’єктів малого і середнього підприємництва здійснено кредитування бізнес–
планів СПД на платній зворотній основі: ФОП Ігнатко В.А. у сумі 250 тис. грн. на 
реалізацію бізнес-плану «Міні-сироварня», ФГ «Зустріч» – 150 тис. грн. на 
реалізацію бізнес-плану «Організація вирощування овочів та їх переробка»; 

Довідково: протягом 2016 року заяв на участь у конкурсах щодо 
фінансування на зворотній основі бізнес-планів суб’єктів малого та середнього 
підприємництва не надходило; 

забезпечення фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу 
бізнес-планів учасників та випускників мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих 
навчальних закладів Запорізької області – 100,0 тис. грн.   

Забезпечено фінансування бізнес-плану із розробки та виробництва 
модульного верстата з числовим програмним управлінням, результатом реалізації 
якого стане впровадження вітчизняної технології для виготовлення бюджетного 
універсального верстата для автоматизованої обробки матеріалів; 

компенсацію витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва 
пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням 
кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові 
ринки – 70,0 тис. грн.  

За результатами відкритого конкурсу компенсацію витрат (по 10 тис. грн.) 
отримали: приватне мале виробничо-комерційне підприємство «Ассоль»; 
ТОВ «Запоріжхендлінг»; ТОВ «Запорізький хлібокомбінат № 1»; ТОВ СПП «Лана»; 
ТОВ «Оріхівський завод сільськогосподарських машин «Агротех»; ТОВ «Ролл 
Гранд» та ТОВ «Триада ЛТД Ко»; 

підтримку діяльності 2 діючих бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних 
закладів: Запорізька державна інженерна академія(ЗДІА) – 100,0 тис. грн. та 
комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради – 50,0 тис. грн.  
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У 2017 році по 24 інкубанти проходили навчання на базі бізнес-інкубаторів         
«БІ-Запоріжжя» та ЗДІА. Крім цього, на базі бізнес-інкубатора КВНЗ «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
(відкритий у вересні 2017 року) розпочали навчання 30 інкубантів; 

створення бізнес-інкубатора на базі Таврійського державного 
агротехнологічного університету (м. Мелітополь) – 100,0 тис. грн.  

19.10.2017 відбулося відкриття бізнес-інкубатора на базі Таврійського 
державного агротехнологічного університету у м. Мелітополі. Наразі відібрано та 
розпочали навчання 40 інкубантів. 

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) із обласного бюджету виділено 117,1 тис. грн. 
на проведення VІІІ Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці», 
який відбувся 14 жовтня 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 передбачено 731,358 тис. грн. Протягом 2017 року за відсутності 
достатньої кількості учасників двічі відмінено відкриті торги; захід перенесено на 
2018 рік. 

Водночас, з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, 
генофонду тваринного і рослинного світу занесених до Червоної та Зеленої книг 
України, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового 
моніторингу навколишнього природного середовища у 2017 році створено 2 нові 
території природно-заповідного фонду місцевого значення в адміністративних 
межах Токмацького району (ландшафтні заказники місцевого значення «Балка 
Товарна» площею 57,9 га та «Балка Власівська» площею 28,0 га); 

розробка 5 місцевих схем формування екологічної мережі 
(Мелітопольський, Приазовський, Приморський, Чернігівський та Якимівський 
райони), на що передбачено 322,641 тис. грн. Протягом 2017 року за відсутності 
достатньої кількості учасників двічі відмінено відкриті торги; захід перенесено на 
2018 рік; 

будівництво полігонів твердих побутових відходів (далі – ТПВ), на які 
спрямовано з обласного екофонду 2,9 млн. грн., або 39,7 % запланованого. 
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Завершено будівництво полігону ТПВ у м. Кам'янка-Дніпровська, 
продовжено будівництво полігону ТПВ № 3 на території Сонячної селищної ради 
Запорізького району. 

вивезення та знешкодження непридатних та заборонених до використання 
хімічних засобів захисту рослин, на які з обласного екофонду було передбачено         
50 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, на які спрямовано з обласного екофонду         
3,95 млн. грн., або 45,3 % від запланованого.  

Забезпечено першочергові заходи з ліквідації надзвичайної ситуації по 
підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району та смт Малокатеринівка 
Запорізького району. 

5) Розвиток транскордонного співробітництва. 
8 червня 2017 року делегація Запорізької області взяла участь у        

XXIХ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2017», яка відбулася в 
Національному комплексі «Експоцентр України» м. Київ. Регіон представляли   
19 підприємств харчової та переробної промисловості, 5 виробників 
сільськогосподарської техніки та 2 наукові заклади, а також фахівці 
облдержадміністрації. 

Учасники запорізької делегації взяли активну участь у виставкових заходах, 
зокрема у форумі «Аграрна політика – успіх через партнерство», засіданнях за 
круглими столами: «Органічне виробництво – пріоритетний напрямок аграрного 
сектору України» та «Напрямки реалізації Концепції розвитку сільських 
територій – вклад вищих навчальних закладів аграрного спрямування», семінарах: 
«Шляхи підвищення якості молочної сировини та впровадження системи 
контролю у ланцюгу виробництва та збуту молочної продукції в Україні» та 
«Експорт української м'ясо-молочної продукції: виклики та можливості». 

З метою налагодження міжнародного співробітництва в соціальних сферах 
протягом 2017 року відбулися: 

заходи, присвячені святкуванню Днів Європи в Україні (травень         
2017 року), в яких взяли участь 672 трудових колективи, понад 47 тис. осіб, у т. ч. 
представники іноземних делегацій. У рамках святкування 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; 

заходи з популяризації культури Японії серед населення (тематично-
просвітницькі конференції, семінари, засідання за круглим столом, майстер-
класи);  

німецько-українській театральний фестиваль «Місце зустрічі – Запоріжжя» 
за участю представників колективу театру «Theater Magdeburg» з Магдебурга 
(Німеччина);  
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науково-практична конференція «Суспільство, релігія, культура, наука, 
техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і 
Польщі».  

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 
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 обласної влади.  

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

У 2017 році 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 
74,96 млн. грн., з них: власні кошти підприємств складають 40,46 млн. грн., кошти 
державного бюджету – 11,26 млн. грн., кошти місцевих бюджетів – 22,5 млн. грн. 
та інші джерела фінансування – 0,738 млн. грн.  

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

що дозволило зекономити 773,46 тис. т.у.п., розрахунковий економічний ефект 
склав 34,712 млн. грн.; 

на підприємствах чорної металургії за рахунок використання штучних газів 
(доменний, коксовий та феросплавний гази) скорочення споживання природного 
газу склало 617,2 млн. м3; 

на провідних підприємствах харчової та переробної промисловості 
(ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ПАТ «Запорізький 
оліяжиркомбінат» та ПрАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод») 
заощаджено 46,3 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» м. Запоріжжя та Запорізьким 
регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» проводяться роботи щодо 
кредитування на встановлення твердопаливних котлів та впровадження 
енергоефективного обладнання та матеріалів (на 01.01.2018 видано 475 кредитів 
на загальну суму 7,5 млн. грн.);  

забезпечено впровадження інноваційних енергоефективних проектів із 
використанням місцевих альтернативних видів палива: на 01.01.2018 в області 
працює 98 котелень на альтернативному твердому паливі (пелети, відходи 
деревини, солома та інше), крім того проведені роботи по переведенню        
27 котелень на альтернативні види палива (обсяг природного газу, заміщеного за 
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рахунок переведення котелень на альтернативне паливо складатиме 
(розрахунково) – 0,79 млн. м3); 

забезпечено впровадження енергоефективних систем освітлення у        
11 населених пунктах області (економія – 613 тис. грн.). Загалом в області 
протягом 2014-2017 років впроваджено енергоефективні системи освітлення у  
127 населених пунктах області (економія за рахунок впровадження склала –        
2,53 млн. грн.). 

Об’єктами відновлюваної енергетики у 2017 році було вироблено         
883 млн. кВт*год. електричної енергії. 

Ботієвською вітроелектростанцією вироблено 634,1 млн. кВт*год 
електроенергії, сонячною електростанцією ТОВ «Токмак Солар Енерджі» -         
12,1 млн. кВт*год електроенергії. 

У приватному домогосподарстві (населення) виробництво електричної 
енергії склало 209,3 тис. кВт*год. 

В області реалізовуються інвестиційні проекти з будівництва парків 
вітрових та сонячних електростанцій на території південних районів області, а 
саме: 

компанія ТОВ «Вінд Пауер» ДТЕК продовжує роботи по будівництву двох 
ВЕС вітропарку «ДТЕК Приазовський» у Приморському та Приазовському 
районах; 

Чернігівською селищною радою Запорізької області проводиться робота 
щодо залучення інвестора для будівництва парку сонячної електростанції 
потужністю 50 МВт; 

У рамках подальшого розвитку альтернативної енергетики Компанією ТОВ 
«Вінд Пауер» ДТЕК проведено слухання у громадах, на території яких 
заплановано будівництво двох черг нової вітроелектростанції – Приморської ВЕС 
і Приморської ВЕС-2 (передбачається будівництво 52 вітроелектро-установок, 
загальна потужність об'єкта – 200 МВт, здача в експлуатацію двох черг 
Приморської  ВЕС планується до 2020 року). 

 
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:  

сформовано перелік земельних ділянок під індустріальні парки (18 ділянок 
загальною площею 764,5 га). Анкети вільних земельних ділянок площею від 1 га типу 
Greenfield та вільних виробничих площ типу Brownfield надіслано до Офісу із 
залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest для подальшої презентації 
потенційним інвесторам; 

вдосконалено інтерактивну карту «Вільні промислові зони» на інвестиційному 
веб-порталі області із зазначенням площі, периметру, географічних координат, 
кадастрового номеру та цільового призначення (станом на 01.01.2018 в області 
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нараховується 72 вільні земельні ділянки  типу Greenfield та Brownfield загальною 
площею близько 1251 га). 

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. 

Актуальна інформація щодо реєстрів вільних земельних ділянок        
(164 ділянки, з них 72 – під індустріальні парки, 44 – під багатоквартирні житлові 
будинки; 48 – під об’єкти сонячної енергетики) розміщена на спеціалізованому 
інвестиційному порталі «Запорізька область – регіон можливостей» 
(http://www.investmentzp.org.ua/).  

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 2017 року:  

працевлаштовано 23,5 тис. осіб (34,2 % від загальної кількості 
зареєстрованих безробітних громадян); 

забезпечено організацію громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, в яких взяли участь 8 тис. осіб (11,7 % від загальної кількості 
зареєстрованих безробітних громадян).  

Довідково: за даними моніторингу, що здійснюється на державному рівні 
Міністерством соціальної політики України,  у2017 році в області на нові робочі 
місця прийнято 14,4 тис.осіб, з них 7,9 тис. осіб на робочі місця для найманих 
працівників у юридичних осіб та 6,5 тис. осіб на робочі місця у фізичних осіб. 
Співвідношення між створеними та ліквідованими робочими місцями склало 
119,3 %. 

За результатами статистичних обстежень економічної активності населення 
рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років, визначений за методологією 
МОП, за 9 місяців 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом        
2016 року на 0,6 відсоткових пункти і становив 10,3 % (13 місце серед регіонів). 

З метою розв’язання проблем зайнятості, соціального захисту працюючих, 
підвищення рівня оплати праці: 

 20.06.2017 укладено Територіальну угоду між Запорізькою 
облдержадміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, 
Запорізькою обласною радою профспілок на 2017-2020 роки  та розпочато 
реалізацію її положень; 

опрацьовується проект Програми зайнятості населення Запорізької області 
на 2018-2020 роки. 

Задля поліпшення ситуації на ринку праці в області, зокрема: 
виявлено та залучено до оподаткування 1032 неоформлених найманих 

працівників (за даними Головного управління Державної фіскальної служби у 
Запорізькій області); додаткові надходження до бюджету від податку на доходи 
фізичних осіб склали 0,6 млн. грн., єдиного соціального внеску – 0,9 млн. грн.; 

організовано проведення 7 семінарів для роботодавців усіх територій 
області з питань застосування законодавства з оплати праці та державного 
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нагляду за додержанням законодавства про працю, в яких взяло участь понад        
800 роботодавців та їх представників.  

 
5. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 

людини незалежно від місця її проживання. 
1) Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців.  
В області забезпечено реалізацію комплексу заходів щодо 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 здійснювалася 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 спрямовано 3017,68 тис. грн. 
(99 % від передбаченого на рік); за адресною допомогою для покриття витрат на 
проживання та оплату житлово-комунальних послуг звернулось 578 сімей. 

У м. Запоріжжя діє транзитне містечко модульного типу, в якому проживає 
544 внутрішньо переміщених особи. 

У м. Мелітополь проводиться робота з облаштування трьох соціальних 
гуртожитків для розміщення внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в 
закладах міста. На теперішній час введені в експлуатацію 2 гуртожитки, ще в        
1 гуртожитку завершення робіт планується у  I кварталі 2018 року.       

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». 

З метою обговорення шляхів своєчасного розв’язання проблем захисту та 
забезпечення прав переселених громадян проведено низку нарад, засідань за 
«круглим столом», семінарів, публічних заходів за участю представників влади, 
громадських, волонтерських організацій та безпосередньо внутрішньо 
переміщених осіб, зокрема: 

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

30.05.2017 – прес-конференцію на тему: «Фінансовий менеджмент для 
неприбуткових громадський організацій: просто про складне» в рамках проекту 
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«Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених осіб»; 

20.06.2017 – 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; 

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. 

2) Підвищення стандартів життя в сільській місцевості. 
Виконання завдань цього напряму здійснюється шляхом реалізації проектів 

з будівництва та реконструкції очисних каналізаційних споруд та мереж в області, 
у тому числі в сільській місцевості. Зокрема, на їх впровадження спрямовані 
кошти обласного екофонду в обсязі 74,7 млн. грн., або 71 % від запланованого 
(104,5 млн. грн.). За рахунок цих коштів: 

повністю завершені роботи з будівництва підпірної стінки каналізаційної 
насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне; з реконструкції очисних споруд 
каналізації продуктивністю 400 м3/за добу с. Фруктове Мелітопольського району; 

продовжено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд в        
смт Більмак, м. Вільнянськ та м. Пологи; каналізаційних очисних споруд із 
застосуванням біоінженерних технологій у Михайлівському психоневрологічному 
інтернаті (с. Показне Михайлівського району); каналізаційного колектору та 
каналізаційної насосної станції № 2 у м. Оріхів. 

З метою розвитку сільських територій, 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) повністю реалізовано 24 проекти 
на загальну суму 15 млн. грн., у тому числі проекти з: 

впровадження енергоефективних заходів в Азовській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Бердянський район), Благовіщенській ЗОШ І-ІІІ ступенів (Більмацький район), 
Роздольській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Бурчацькій  ЗОШ І-ІІІ ступенів (Михайлівський 
район); 

влаштування освітлення парку в смт Кушугум та вулиць в с. Мар’ївка 
Запорізького району; 

реконструкції покрівлі районного будинку культури в смт Михайлівка, 
будівлі Червонопільської сімейної амбулаторії у Бердянському районі, 
операційних блоків гінекологічного та хірургічного відділень Оріхівської 
центральної районної лікарні, районного будинку культури у м. Пологи, 
харчоблоку дитячого садку «Барвінок» в смт Кам’яне Вільнянського району. 

Крім того, завдяки фінансовій підтримці з боку держави в обсязі        
54 млн. грн. продовжено добудову 11 газопроводів у 6 районах області 
(Веселівському, Гуляйпільському, Новомиколаївському, Пологівському, 
Приазовському та Якимівському). Відкрито газорозподільні пункти та 
підключено до мереж газопостачання 110 домоволодінь в с. Менчикури та с. 
Чкалове Веселівського району.  Будівництво ще 9 газопроводів планується 
завершити у 2018 році. 



 14

Також, за рахунок коштів обласного екологічного фонду в обсязі        
86 млн. грн. придбано 53 одиниці спеціалізованої техніки для збору, 
транспортування та складування відходів (29 сміттєвозів, 13 асенізаційних 
автомобілів, 1 самоскид, 6 екскаваторів, 3 бульдозери, 1 причеп тракторний). 

3) Модернізація системи освіти. 
У 2017 році продовжено оптимізацію професійно-технічної освіти. 

Удосконалення мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
регіону здійснюється шляхом їх укрупнення задля оптимального використання 
навчальних, методичних, кадрових, а також фінансових ресурсів. 

На 01.01.2018 мережа професійно-технічної освіти налічує 41 заклад (з них 
5 – навчальні центри при установах виконання покарань). Протягом 2017 року 
створено 9 багатопрофільних центрів професійної освіти, які мають перспективу 
стати потужними навчальними закладами з контингентом учнів 1000 і більше 
осіб. У рамках пілотного проекту Міністерства освіти і науки України створено        
2 галузевих центри. 

У 2017 році кількість осіб, які навчалися у професійно-технічних 
навчальних закладах у розрахунку на 10 тис. населення становить 78,8 осіб, що на 
2,2 % менше, ніж у 2016 році (80,6 осіб). 

Загальна кількість учнів та слухачів професійно-технічних навчальних 
закладів у 2017 році становить 13,6 тис. осіб, що на 3,5 % менше, ніж у         
2016 році (14,1 тис. осіб). 

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). 

У липні 2017 року затверджено новий склад Регіональної ради: збільшено 
кількість роботодавців Запорізької області із різних галузей та великих 
підприємств (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2017 № 336). 

15.11.2017 відбулося розширене засідання Регіональної ради професійної 
освіти (стейкхолдерів) при Запорізькій облдержадміністрації, на якому розглянуто 
питання щодо гостродефіцитних професій та стан системи професійної технічної 
освіти у Запорізькій області. 

Сформовано регіональне замовлення на 2018 рік на підготовку робітничих 
кадрів у професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням пропозицій 
членів ради професійної освіти (стейкхолдерів). 

У 2017/2018 навчальному році до складу мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів області входить 567 функціонуючих загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів і форм власності, в яких навчається 162,8 тис. 
учнів.  

В умовах децентралізації та реформування освітньої сфери у 2017 році в 
області створено 9 опорних навчальних закладів з вісімнадцятьма філіями        
(у Новомиколаївському, Приазовському та Чернігівському районах,  Веселівській, 
Комишуваській, Преображенській, Смирновській і Таврійській територіальних 
громадах), навчанням в яких охоплено 4502 учня та близько 200 дошкільників. 
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З 2016 року в області реалізується пілотний для України науково-
педагогічний експеримент «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у 
Запорізькій області». З 2017/2018 навчального року інклюзивне навчання в 
області розпочато у 121 школі, де відкрито 265 класів для 395 учнів з особливими 
освітніми потребами, а також у 27 дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), 
де відкрито 35 груп для 95 малюків. 

З метою забезпечення доступності для учнів інклюзивних класів, які 
пересуваються на візках, для 10 шкіл області придбано універсальні сходові 
гусеничні підйомники. 

З обласного бюджету виділені кошти на облаштування сучасних медіатек 
для 35 загальноосвітніх навчальних закладів області. 

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 створено ресурсно-
тренінговий центр інклюзивного навчання.  

Впродовж 2017 року на постійній основі проводились семінари-тренінги 
для вчителів, вихователів, психологів, які працюють з дітьми з особливими 
освітніми потребами в інклюзивних класах та групах. 

В області продовжено роботу щодо забезпечення потреб населення в 
дошкільній освіті шляхом збільшення місць та розширення рівня охоплення дітей 
дошкільною освітою. 

Усього в області функціонує 523 дошкільних навчальних заклади, в яких 
отримують освіту майже 58 тис. дітей. 

У зв’язку з тим, що кожного року поступово відновлюються дитячі садки та 
створюються дошкільні групи на базі шкіл, в області спостерігається позитивна 
тенденція до зменшення кількості дітей у дошкільних навчальних закладах на  
100 місць. Так, у 2017 році цей показник складає 115,8 дітей на 100 місць проти 
120 дітей на 100 місць у 2016 році. 

Відповідно до Плану дій відкриття дошкільних навчальних закладів у 
Запорізькій області на період 2017 року (затверджений 17.01.2017) створено         
1061 місце для отримання дошкільної освіти, у тому числі за рахунок підтримки 
ЮНІСЕФ (152 % до запланованого – 700 місць). 

За результатами роботи органів управління освітою та органів місцевого 
самоврядування у Запорізькій області у звітному періоді відкрито 3 дошкільних 
навчальних заклади: ДНЗ № 186 (110 місць), ДНЗ № 100 (75 місць), ДНЗ № 144 
(222 місця) та 2 навчально-виховних комплекси (далі – НВК) № 13 і № 90        
(50 місць) в м. Запоріжжі. Створено 4 НВК (120 місць) у Михайлівському, 
Пологівському, Розівіському і Токмацькому районах. Додатково відкрито 18 груп 
(332 місця) у функціонуючих закладах дошкільної освіти області. Відкрито 7 груп 
на 151 місце з короткотривалим перебуванням в м. Бердянськ, Мелітопольському 
та Михайлівському районах. 

У 2017 році на умовах співфінансування придбано 17 шкільних автобусів 
(для оновлення існуючого парку шкільних автобусів існує потреба ще близько у 
70) для 8 громад та 7 районів області для безоплатного підвезення 11,7 тис. учнів і 
вчителів сільської місцевості. 
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Для придбання шкільних автобусів спрямовані кошти обласного бюджету в 
сумі 17598,6 тис. грн. (10244 тис. грн. для районів; 7354,6 тис. грн. для ОТГ) та 
місцевих бюджетів на умовах співфінансування – 2500 тис. грн. 

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 спрямовано 1,85 млн. грн. (64,6 % від передбаченого на рік),  
у т.ч.: 

1656,1 тис. грн. – на придбання медикаментів та лікарських засобів згідно із 
стандартизованими протоколами лікування дітей з онкологічними 
захворюваннями; 

196,77 тис. грн. – на забезпечення Запорізької обласної клінічної дитячої 
лікарні дитячими онкологічними ліжками (відділення загальної хірургії) та 
сучасним обладнанням (гематологічне відділення); 

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 спрямовано 7,72 млн. грн. (99,9 % від 
передбаченого на рік), у т.ч. на забезпечення хіміотерапевтичного лікування 
онкологічних хворих. 

Протягом 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 1138,6 тис. грн. та  (100 % від передбаченого на рік); 

фінансування закладів дитячо-юнацького та резервного спорту на загальну 
суму 626,58 тис. грн. (51 % від передбаченого на рік), зокрема на: проведення 
навчально-тренувальних зборів виділено 349,4 тис. грн., відрядження на        
змагання – 277,18 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, зі 
змінами, області передбачені кошти державного фонду регіонального розвитку в 
розмірі 20704,6 тис. грн. на реалізацію 10 проектів з розвитку спортивної 
інфраструктури. Станом на 01.01.2018 до області надійшло 18738,9 тис. грн.        
(90,5 % від передбаченого обсягу коштів).  

За рахунок цих коштів повністю завершено роботи з улаштування        
2 майданчиків з синтетичним покриттям у смт Веселе (1091,5 тис. грн. – кошти 
ДФРР, 121,3 тис. грн. – місцевий бюджет) та капітального ремонту спортзалу        
с. Нестерянка Оріхівського району (195,4 тис. грн. – кошти ДФРР, 22 тис. грн. – 
місцевий бюджет), придбано машину по догляду за штучною травою SportChamp 
для стадіону «Енергія» дитячо-юнацької спортивної школи у м. Бердянськ 
(1078,2 тис. грн. – кошти ДФРР, 150 тис. грн. – місцевий бюджет).  
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Завершено роботи з реконструкції: 
КУ «Стадіон «Спартак» ім. О. Олексенка» Мелітопольської міської ради, на 

які у 2017 році спрямовано з державного та міського бюджетів 12,2 млн. грн., у 
тому числі – 10,9 млн. грн. кошти державного фонду регіонального розвитку; 

адміністративно-побутової будівлі та футбольного поля стадіону м. Пологи 
(3814 тис. грн. – кошти ДФРР, 423,9 тис. грн. – місцевий бюджет); 

утеплення спортивного комплексу КЗ «ФОК «Таврія» м. Василівка        
(1429 тис. грн. – кошти ДФРР, 158 тис. грн. – місцевий бюджет). 

У 2017 році розпочато роботи з будівництва шкільного стадіону на території 
Азовської загальноосвітньої школи Бердянського району (224,5 тис. грн. – кошти 
ДФРР) та спортивного майданчика зі штучним покриттям на території 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ. Введення в експлуатацію об’єктів 
заплановано у І півріччі 2018 року. 

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» за підтримки Запорізького обласного 
центру молоді проведено обласний конкурс соціальної реклами «Тобі обирати», 
заняття зі STREET WORKOUT на підтримку здорового способу життя; 

у грудні 2017 року громадською організацією «ФРІ» спільно з Запорізьким 
обласним центром молоді проведено захід «Психологія взаємин» з метою 
популяризація саморозвитку й здорового способу життя. 

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. 

28 травня 2017 року відбувся інформаційний пресс-тур «Золота Скіфія» під 
час якого представники ЗМІ, туристичного бізнесу, сфери туризму районів та міст 
області ознайомились з туристичними об’єктами Чернігівського району. 

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 
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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 (далі – ОСББ).  

На 01.01.2018 в області зареєстровано 1405 ОСББ, які об’єднують        
1536 житлових будинків (29,8 % від загальної кількості багатоквартирних 
житлових будинків), з них у 2017 році – 64 ОСББ. 

У 2017 році 38,1 % (3481 будинок) житлового фонду багатоквартирних 
будинків знаходиться на обслуговуванні приватних підприємств, що на         
35,1 відсоткових пунктів більше, ніж у 2016 році (3 % – 281 будинок). 

В управління управителя, обраного співвласниками самостійно, у         
2017 році передано 63 багатоквартирних житлових будинки, що у 5,2 раза більше, 
ніж у 2016 році (12 будинків). 

Протягом 2017 року проведено 24 семінари, спрямовані на підвищення  
професіоналізму представників органів самоорганізації населення, ОСББ та 
впровадження успішного досвіду розвитку територій. Семінари організовані 
виконавчим комітетом Запорізької міської ради у рамках Програми розвитку та 
утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 роки 
(рішення Запорізької міської ради від 21.12.2016 № 5).  

За результатами конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення заходів 
з енергозбереження будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях 
Запорізької області (м. Токмак), у 2017 році були визначені переможцями 
об’єднання співвласників 28 житлових будинків, яким у рамках Програми 
сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області 
на 2015-2017 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 30 зі змінами) з 
обласного бюджету виділено мікрогрантів на суму 2,78 млн. грн. (64,7 % від 
передбаченого на рік). 

За рахунок цих коштів були проведені роботи із заміни вікон, дверей в        
16 житлових будинках; заміни світильників в 4 житлових будинках; ремонт та 
утеплення магістральних трубопроводів опалення 2 житлових будинків; 
утеплення фасаду 2 житлових будинків. 

Економія енергоносіїв від реалізації проектів в цілому складе        
347,5 тис. грн. щорічно.  

Реалізація заходів Регіональної цільової програми  «Питна вода Запорізької 
області» на 2012-2020 роки  (рішення обласної ради від 31.05.2012 № 10, зі 
змінами) здійснювалася за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. 

У 2017 році використано 10,080 млн. грн. (64,6 % від запланованого) на 
реалізацію 16 проектів з капітального ремонту, реконструкції та будівництва 
нових систем централізованого водопостачання (15,2 км мереж водопостачання,  
1 артезіанська свердловина, 1 водонапірна башта) у населених пунктах 
Василівського, Веселівського, Вільнянського, Великобілозерського, Запорізького, 
Оріхівського, Приазовського, Токмацького та Якимівського районів, розробку 
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проектної документації на реконструкцію північного групового водопроводу до 
населених пунктів Запорізького району;  

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) з обласного бюджету виділено 360 тис. грн. (80 % 
від передбаченого) для придбання житла на вторинному ринку молодій сім’ї у         
м. Мелітополь, укладено 1 угоду. 

На виконання заходів Цільової комплексної програми забезпечення молоді 
м. Запоріжжя житлом (рішення Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 18  з 
бюджету м. Запоріжжя виділено 8,38 млн. грн. (98,8 % від передбаченого) для 
придбання житла на первинному та вторинному ринках; укладено 15 угод.  

 
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: 
оновлено та вдосконалено інвестиційний веб-портал «Запорізька область – 

регіон можливостей!» (http://investment.zoda.gov.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; 

розроблено та презентовано новий розділ спеціалізованого веб-порталу 
«Комерційні пропозиції», в якому підприємства області можуть власноруч подати 
свої пропозиції; 

проведено робочі зустрічі з представниками 57 іноземних делегацій, у т.ч.: 
Кореї, Швейцарії, Естонії, Королівства Нідерланди, Індії, Чехії, Австрії, Польщі, 
Швеції, КНР, Болгарії, Німеччини, Королівства Марокко, представників ПРООН, 
ЮНІСЕФ, GIZ, представництва НАТО та ЄС, а також спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ в Україні; 

здійснено обмін комерційними та інвестиційними пропозиціями  у рамках 
діючих 8 міжрегіональних угод (а саме з регіонами країн: Китайської Народної 
Республіки, Словацької Республіки, Республіки Болгарія, Грузії, Республіки 
Казахстан, Республіки Білорусь, Республіки Узбекистан, Республіки Ірак);   

проведено низку виставкових заходів, серед найбільш масштабних - 
«Машинобудування. Металургія», «Литво», «Композити та склопластики», 
«АгроТехСервіс – 2017», «Золоте гроно України-2017», «Сучасне бджільництво – 
2017», «Безпека. Захист. Охорона», IT-Форум, Еко Форум, у яких взяли участь 
понад 700 представників бізнесу, влади, науковців, потенційних інвесторів; 

сформовано реєстр виставкових заходів Запорізької області на 2017 рік, який 
розміщено на офіційному веб-порталі «Запорізька область – регіон можливостей»; 

вжито заходів щодо залучення запорізьких бізнес структур до участі у         
12 міжнародних виставково-ярмаркових заходах; 

З метою ефективної реалізації реформи місцевого самоврядування та 
децентралізації влади, презентації потенціалу та інвестиційних можливостей 
громад протягом 2017 року, зокрема: 
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розроблено інвестиційні паспорти перших 23 об’єднаних територіальних громад; 
15-16 червня 2017 року на міжрегіональній конференції «Децентралізація: 

історії успіху об’єднаних територіальних громад» (м. Київ) за участю Прем'єр-
міністра України В. Гройсмана (у рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду») передовими громадами області презентовано 
кращі практики вдосконалення інфраструктурних об’єктів, реалізацію власних 
мікропроектів на принципах сталого розвитку, спрямованих на підвищення 
спроможності громад; 

організовано ряд семінарів, тренінгів, консультацій, зокрема, з тем: «День 
ОТГ Запорізької області. Перші кроки об’єднаних територіальних громад. 
Реформа медицини», «Розробка оптимальної моделі спортивної інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади», «Особливості формування та виконання 
бюджетів об’єднаних територіальних громад. Ефективне управління фінансовими 
ресурсами в умовах програмно-цільового методу» тощо. 

У вересні 2017 року за ініціативою облдержадміністрації розроблено та 
презентовано єдиний в Україні «Атлас децентралізації», який відображає 
перспективний план формування територій громад та процес добровільного 
об’єднання територіальних громад області у розрізі  адміністративно-
територіальних одиниць. Атлас розміщено на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації. 

За даними Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування, який проводить Мінрегіон України, Запорізька 
область посіла 4 місце серед регіонів у Рейтингу областей щодо формування ОТГ.  

На 01.01.2018 на території області створено 42 ОТГ (з них у 2015 році –        
6 ОТГ, у 2016 році – 18 ОТГ, у 2017 році – 18 ОТГ), що становить 49,8 % від 
загальної кількості рад базового рівня за станом на 01.01.2015. 

 
ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування 

регіонального розвитку. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 439-р (зі 

змінами) на реалізацію 29 проектів з державного фонду регіонального розвитку 
спрямовано 114,5 млн. грн., освоєно – 70,6 млн. грн. (61,7 %). Повністю 
реалізовано 12 проектів, у тому числі: 

8 – з розвитку спортивної інфраструктури:  
реконструкція стадіону «Спартак» у м. Мелітополь;  
придбання машини по догляду за штучною травою для стадіону «Енергія» у 

м. Бердянськ; 
реконструкція футбольного поля та адміністративно-побутової будівлі 

стадіону у м. Пологи; 
улаштування спортивного майданчика Веселівської ЗОШ № 2; 
реконструкція спортивного майданчика Веселівської різнопрофільної 

гімназії; 
утеплення спортивного комплексу КЗ «ФОК «Таврія» м. Василівка; 
капітальний ремонт спортзалу у с. Нестерянка Оріхівського району; 
2 – з розвитку енергоефективності навчальних та медичних закладів: 
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