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І. Методологія та процес підготовки Плану заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період
до 2020 року
Одним з головних документів, що визначають державну регіональну
політику в області, є Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на
період до 2020 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 25.02.2016
№ 1 (далі – Стратегія). Стратегія охоплює ключові напрями регіонального
розвитку, враховує специфіку регіонального планування, особливості
соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на розв’язання його
сучасних проблем.
У Стратегії визначені 4 основні пріоритети (стратегічні цілі) розвитку
регіону:
1. Запорізький край – регіон з високим рівнем і якістю життя населення.
2. Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими
індустріальним комплексом та інфраструктурою.
3. Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій.
4. Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження
природних ресурсів.
Стратегічні цілі включають у себе 12 оперативних цілей і 34 завдання
щодо їх виконання, а також визначено потенційно можливі сфери реалізації
проектів.
Виконання Стратегії реалізовується у два етапи: перший –
2016-2018 роки; другий – 2019-2020 роки.
Перший етап – План заходів на 2016-2018 роки з
реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до
2020 року, затверджений рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 2.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.03.2016 № 137
«Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та Плану
заходів на 2016-2018 роки з її реалізації», запроваджено моніторинг та оцінку
результативності реалізації Стратегії та Плану заходів з її реалізації.
Рішенням обласної ради від 01.06.2017 № 62 затверджено Звіт про
результати моніторингу виконання у 2016 році Плану заходів на
2016-2018 роки з реалізації Стратегії та Звіт з оцінки результативності
реалізації у 2016 році Стратегії та Плану заходів з її реалізації (далі – Звіти).
Звіти підготовлено:
з додержанням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних
стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних
стратегій і планів заходів»;
на підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів
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облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного
значення, громадських організацій, наукових установ області –
відповідальних за реалізацію заходів, за наявними даними офіційної
статистики.
Звіти оприлюднено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у
рубриці «Стратегія регіонального розвитку 2020».
Другий етап – План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (далі –
План заходів) представляє комплекс програм і проектів, які спрямовані на
досягнення стратегічних і операційних цілей Стратегії у середньостроковій
перспективі, з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими
рамками впровадження. План заходів розроблено відповідно до:
Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної
політики»;
постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року» та від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а
також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених регіональних стратегій і планів заходів»;
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження
методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»,
який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26 квітня 2016 року
за № 632/28762.
Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями
Стратегії. На операційному рівні, кожна з чотирьох стратегічних цілей
складається з кількох оперативних цілей:
Стратегічні цілі
1. Запорізький край –
регіон з високим
рівнем та якістю
життя населення

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

3. Запорізький край –
регіон розвинутих
сільських територій

4. Запорізький край –
регіон екологічної
безпеки та
збереження
природних ресурсів
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Оперативні цілі
1.1. Підвищення
адаптивності
населення до потреб
ринку праці

2.1. Стимулювання
залучення інвестицій

3.1. Збільшення
доданої вартості
сільськогосподарської продукції

4.1.
Енергоефективність
та підтримка
альтернативної
енергетики

1.2. Покращення стану
здоров’я населення

2.2. Розвиток малого
та середнього
підприємництва

3.2. Підтримка
зайнятості
сільського
населення

4.2. Створення умов
для поліпшення
стану довкілля,
розвиток природнозаповідної справи та
екомережі

1.3. Удосконалення
управління
регіональним
розвитком
1.4. Забезпечення
населення якісними
житловокомунальними
послугами

2.3. Розвиток
внутрішнього
туризму

3.3. Розвиток
інфраструктури
сільських територій

При підготовці Плану заходів враховано такі фактори:
1. Наявність в Україні політичної волі до приведення процесів
планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність з
практикою Європейського Союзу, викладені у Стратегії реформ – 2020,
Законах України «Про стимулювання розвитку регіонів» та «Про засади
державної регіональної політики».
2. Відповідність Державній стратегії регіонального розвитку України на
період до 2020 року.
3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які
можуть бути розв’язані на регіональному рівні, виходячи з повноважень
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
наявних ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
4. Відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку,
що пропонуються у Плані заходів, для досягнення стратегічних цілей,
визначених у Стратегії.
Розробка Плану заходів відбулася за участі робочої групи з підготовки
проекту плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального
розвитку Запорізької області на період до 2020 року (створена
розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.10.2017 № 569 «Про
підготовку проекту плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року»).
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Структурними підрозділами облдержадміністрації проведені засідання
груп експертів щодо попереднього відбору проектних ідей щодо технічних
завдань на проекти регіонального розвитку за напрямами у відповідній галузі із
залученням представників територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, провідних установ, організацій і підприємств, науковців,
громадських організацій, інших осіб, які мають досвід діяльності, наукові та
інші надбання у сферах, пов’язаних із досягненням відповідної стратегічної цілі
з реалізації Стратегії.
Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів
розвитку і сфер втручання передбачали:
Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та
на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ,
організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених
сторін.
Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної
згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в
напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і
підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку
задовольнити лише власні інтереси.
Сталість – результат застосування уставлених принципів і
методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і
операційних елементів (цілей, заходів, програм).
Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених
сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку
спільних заходів.
Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань
(проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання
наявних ресурсів.
Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у
планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого
рівня з можливою більшою конкретизацією.
План заходів націлений на використання основних економічних
можливостей наявних в області, але також враховує оптимальні способи
сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з
урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та
надбань.
Будь-яка організація, що відповідає критеріям до можливих виконавців
проекту регіонального розвитку, може підготувати та подати у визначеному
форматі власний проект на отримання фінансування. Отримає фінансування
проект, який найбільш повно відповідатиме меті програми розвитку, міститиме
найбільш реальні цілі і заходи їх досягнення при більш низьких затратах.
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ІІ. Програми Плану заходів Стратегії
2.1. Програма 1. Запорізький край – регіон з високим рівнем та
якістю життя населення.
Стан та проблеми
Питання зайнятості населення та розвитку ринку праці є одним з
ключових для Запорізького регіону. У цілому ситуація у сфері зайнятості
населення має тенденції до покращення, проте залишається складною.
Економічні процеси, що відбуваються в регіоні, призводять до зміни
кількості та структури робочих місць. Не дивлячись на те, що державна система
освіти та служба зайнятості докладають чимало зусиль для того, щоб мешканці
області могли знайти собі роботу, на регіональному ринку праці усе одно
існують значні дисбаланси.
За даними обстежень економічної активності населення, що
здійснюються органами державної статистики, за 9 місяців 2017 року рівень
зайнятості населення віком 15-70 років (за методологією МОП), у порівнянні з
відповідним періодом 2016 року зменшився на 0,7 відсоткових пункти і склав
55,5 %, а рівень безробіття зріс на 0,6 відсоткових пункти і становив 10,3 %.
Незважаючи на потужний потенціал, розгалужену багаторівневу систему
надання освітніх послуг населенню, на сьогодні є очевидним розрив між
попитом і пропозицією робочої сили. На українських підприємствах хронічно
бракує кваліфікованих робітників за виробничими професіями, зокрема,
робітників з обслуговування, експлуатації і контролю за роботою
технологічного обладнання, машин тощо.
Крім того, рівень та якість життя мешканців області залежить від
піклування про їх здоров’я, освіту, умови проживання, надання якісних
соціальних та комунальних послуг, наявності комфортного середовища,
належних умов для працевлаштування.
На жаль, на сьогодні більшість установ соціального захисту населення,
закладів освіти і охорони здоров’я області потребують модернізації та
оснащення сучасним матеріально-технічним обладнанням.
Незадовільним є і нинішній стан утримання та використання матеріальнотехнічної бази фізичної культури і спорту, який нагально потребує покращення.
Через відсутність стабільних джерел фінансування діюча система спортивних
споруд не повною мірою відповідає санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.
Програма 1 включає набір технічних завдань до проектів регіонального
розвитку, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 1 «Запорізький край –
регіон з високим рівнем та якістю життя населення». Зазначені завдання не є
самодостатніми для досягнення високого рівня та якості життя, однак, при
належному ресурсному забезпеченні, впровадження цієї Програми здатне вже у
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середньостроковій перспективі здійснити відчутний вплив на підвищення
якості розвитку людського потенціалу регіону.
Основна мета Програми – створення умов для ефективної зайнятості
населення, поліпшення якості життя на основі належного соціального захисту,
отримання якісних освітніх, медичних та житлово-комунальних послуг.
Структура Програми
Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1 «Запорізький край – регіон з
високим рівнем та якістю життя населення». Програма складається з чотирьох
напрямів, які включають в себе:
1.А. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці, зокрема
шляхом формування якісного кадрового потенціалу для пріоритетних галузей
регіону, створення передумов, які спрямовані на посилення можливостей
працездатного населення до зайнятості в умовах змін;
1.В. Покращення стану здоров’я населення;
1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком, зокрема шляхом
удосконалення системи надання соціальних послуг і модернізації установ
соціального захисту;
1.D. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними
послугами.
Досягнення цієї цілі на 2019-2020 роки передбачається реалізувати через
22 проекта.
Територія, на
Бюджет, тис. грн.
Проекти
яку проект
2019
2020
Разом
матиме вплив
Напрям 1.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці
1

2

3

4

5

1.1. Створення навчальнопрактичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти

Запорізька
область

30000,0

30000,0

60000,0

1.2. Створення коворкінгцентрів для інформаційнокомунікативних заходів у
Запорізькій області
1.3. «StartUP business»

Запорізька
область

1215,0

4610,0

5825,0

м. Запоріжжя,
Запорізька
область
Запорізька
область

70,0

80,0

150,0

400,0

400,0

800,0

2620,0

1810,0

4430,0

1.4. Розширення мережі
бізнес-інкубаторів на базі
вищих навчальних закладів Запорізької області
1.5. Розвиток дитячого

Запорізька
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1

2

3

4

туризму в області
область
304395,816 241541,617
1.6. Модернізація закладів
Запорізька
освіти
область
Напрям 1.B. Покращення стану здоров’я населення
1.7. Створення дитячого м. Запоріжжя,
19930,0
21560,0
Центру фізіотерапевтичЗапорізька
ного лікування та комплекобласть
сної
реабілітації
в
м. Запоріжжя
8500,0
3500,0
1.8. Удосконалення надан- м. Мелітополь,
ня екстреної та реанімаційВеселівський,
ної допомоги мешканцям Мелітопольсьм. Мелітополя та Меліто- кий, Приазовсьпольського госпітального кий, Якимівсьокругу
кий райони; Ботіївська, Веселівська та Гірсівська ОТГ
371380,568 567923,088
1.9. Зміцнення матеріальЗапорізька
но-технічної та лікувальобласть
но-діагностичної бази закладів охорони здоров’я
Запорізької області
21000,0
26000,0
1.10. Створення обласного
Запорізька
центру медичної реабілітаобласть
ції
71962,527 136346,425
1.11. Будівництво сучасноЗапорізька
го хірургічного корпусу
область
для надання медичної
допомоги дітям
146135,737 140188,798
1.12. Модернізація, будівЗапорізька
ництво, реконструкція, обобласть
лаштування об’єктів спортивної, молодіжної та
оздоровчої інфраструктури
Запорізької області
45555,172 90568,798
1.13. Реконструкція комп- м. Бердянськ,
лексу будівель та споруд
Запорізька
стадіону
«Торпедо»
область
м. Бердянськ
35450,00
1.14. Реконструкція буді- м. Запоріжжя,
вель та споруд КомунальЗапорізька
ного закладу «Запорізька
область

5

545937,433

41490,0

12000,0

939303,656

47000,0

208308,952

286324,535

136123,970

35450,00
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1

2

3

4

5

школа вищої спортивної
майстерності» Запорізької
обласної ради
Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком
710,0
10722,0
11432,0
1.15. Модернізація установ м. Бердянськ,
соціального захисту насе- м. Запоріжжя,
лення в Запорізькій області Новомиколаївський район
200,0
200,0
1.16. Удосконалення сис- Дніпровський
теми надання соціальних район м. Запопослуг шляхом впровадріжжя.
ження сучасних техноло- У подальшому –
гій
всі райони
м. Запоріжжя та
Запорізької області
2124,0
1026,0
3150,0
1.17. Створення та підЗапорізька
тримка
функціонування
область
містобудівного кадастру
Запорізької області на
регіональному, районному
та місцевому рівнях
51356,0
18503,0
69859,0
1.18. Розроблення містобуЗапорізька
дівної документації для
область
об’єднаних територіальних громад
Напрям 1.D. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними
послугами
2000,0
2000,0
1.19. Розроблення техніко- Василівський,
економічного обґрунтуван- Веселівський,
ня будівництва централь- Михайлівський,
ного групового водоводу
Оріхівський,
Токмацький,
Чернігівський
райони
та м. Токмак
300,0
300,0
1.20. Створення електронЗапорізька
ної карти-схеми (бази даобласть
них) існуючої системи водопостачання та водовідведення Запорізької області
284700,0
330250,0
614950,0
1.21. Розвиток системи воЗапорізька
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1

2

допостачання населених
пунктів області
1.22. Створення та діяльність обласного Револьверного фонду для кредитування ОСББ

область
Запорізька
область

Всього: 22 проекта

3

4

5

5000,0

5000,0

10000,0

1405004,82 1630029,73

3035034,55

Напрям 1.А. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку
праці.
Неперервне здобуття освіти протягом життя є фактором мобільності
суспільства, його готовності до прогнозованих змін попиту на ринку праці.
Регіональна та місцева влада мають допомагати жителям регіону,
передусім – молоді, набувати нових знань, якостей і вмінь, які потрібні в
сучасному суспільстві.
У сучасних умовах господарювання, коли суспільство розвивається
шаленими темпами, існує гостра нестача кваліфікованих кадрів відповідно до
потреб економіки. Підготовка або перепідготовка кадрів повинна стати
практично безперервним процесом, поєднуючи у собі як нові концепції, так і
стандартні підходи.
Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рівня зайнятості
серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих
місць. Його розвиток може стати потужним поштовхом для впровадження
нових, інноваційних моделей бізнесу.
Реалізація 6 проектів напряму 1.А. передбачає:
модернізацію закладів освіти області (дошкільної, початкової, базової,
профільної середньої, а також вищої);
реорганізацію та модернізацію закладів професійної (професійнотехнічної) освіти з метою підготовки кваліфікованих робітничих кадрів;
створення умов для самореалізації прав інституцій громадянського
суспільства та ефективної взаємодії «бізнес-влада-громада»;
підвищення рівня бізнес-грамотності молоді Запорізької області;
створення нових та підтримка діючих бізнес-інкубаторів на базі вищих
навчальних закладів області з метою забезпечення необхідних умов для
розвитку підприємницьких якостей молоді.
Напрям 1.В. Покращення стану здоров’я населення.
Здоров’я – це природна, абсолютна життєва цінність, яка займає верхню
ступінь на ієрархічній градації цінностей.
Стан здоров’я жителів області впливає на формування його
працересурсного потенціалу, визначає рівень продуктивності праці. Крім цього,
він значною мірою залежить від якості і результативності існуючої системи
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охорони здоров’я. Отже особливу вагу набуває задоволення потреби населення
у медичній допомозі, забезпечення доступності, якості і своєчасності надання
медичних послуг, належний рівень профілактики захворювань та смертності.
Реалізація проектів напряму 1.В. передбачає не лише покращення якості
та доступності надання медичних послуг, а й залучення широких верств
населення до здорового способу життя.
Для покращення стану здоров’я населення 8 проектами напряму 1.В.
передбачається:
розвивати медичну інфраструктуру, у тому числі заклади медичної
реабілітації для відновлення та поліпшення стану здоров’я ветеранів війни,
демобілізованих, а також учасників бойових дій;
забезпечити жителів області широкими можливостями для задоволення
потреб у фізичній активності та участі в масовому спортивному русі;
створити умови для проведення спортивних змагань національного рівня.
Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком.
Розвиток регіону означає такий режим функціонування регіональної
системи, який забезпечує позитивну динаміку параметрів рівня та якості життя
населення, що проживає на цій території.
Підґрунтям для удосконалення регіональної політики є запровадження
нового ефективного механізму взаємодії органів соціального захисту з
мешканцями області, створення умов, які дозволять подолати соціальну
ізольованість вразливих верств населення.
Відповідно, для забезпечення потреб населення у цьому напрямку
важливе значення має стан установ соціального захисту, матеріально-технічної
бази соціальних закладів, наявність стабільних джерел фінансування системи
соціального захисту. Крім цього, однією із запорук успішного управління
регіональним розвитком є децентралізація.
Децентралізація є ключовою реформою держави. Вона включає ряд
аспектів, насамперед, створення територіальних громад через механізм
добровільного об’єднання, передачу значних повноважень та фінансових
ресурсів від органів державної влади до органів місцевого самоврядування для
максимального наближення послуг до громадян та прийняття самостійних
управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку своїх територій.
Проте ефективне функціонування та сталий економічний розвиток
об’єднаних територіальних громад та області в цілому не можливі без сучасної
містобудівної документації.
Отже, реалізація 4 проектів напряму 1.С. передбачає:
модернізацію мережі установ соціального захисту населення;
запровадження пілотного проекту, як нового ефективного механізму
взаємодії органів соціального захисту населення з мешканцями міста;
створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного
кадастру Запорізької області;
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забезпечення містобудівною документацією об’єднаних територіальних
громад області.
Напрям 1.D. Забезпечення населення якісними житловокомунальними послугами.
Якісна вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров’я
людини. Отже, створення можливостей для ефективного водопостачання та
водовідведення населених пунктів області, у першу чергу – сільських
територій, є ключовим завданням для регіону.
Централізованим питним водопостачанням в Запорізькій області
забезпечені 20 (з 22) селищ та лише 493 (з 914) сільських населених пунктів.
Проте, на сьогодні відсутня зведена інформація про існуючі мережі
водопостачання, водовідведення області та їх технічний стан, що не дає
можливості системно визначити пріоритети в будівництві об’єктів
водопостачання та водовідведення в регіоні.
Крім того, існує нагальна потреба у розробці техніко-економічного
обґрунтування з будівництва центрального групового водогону Запорізької
області.
Багатоквартирний житловий фонд області складає 7117 житлових
будинків та гуртожитків загальною площею 21,6 млн. кв. м.
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» в області проводиться робота щодо
запровадження нових форм управління житловими будинками. Проте,
ключовим завданням на шляху становлення ефективного власника житлового
фонду області є активізація створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, популяризація їх діяльності.
Отже, реалізація 4 проектів напряму 1.D. передбачає:
розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального
групового водоводу;
розробку сучасної електронної карти-схеми (бази даних) існуючої
системи водопостачання та водовідведення Запорізької області;
покращення рівня обслуговування житлового фонду, у тому числі за
рахунок підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Очікувані результати
Успішна реалізація проектів Програми «Запорізький край – регіон з високим
рівнем та якістю життя населення» сприятиме досягненню таких результатів:
підвищення рівня працевлаштування випускників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти;
забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг;
підвищення популярності та якості туристсько-краєзнавчої освіти в
області;
створення потужних центрів інтеграції науки та бізнесу, розвиток
інноваційних та перспективних напрямів бізнесу, підвищення рівня самозайнятості
молоді;
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підвищення якості медичних послуг та доступності медичної реабілітації,
зокрема шляхом створення: дитячого Центру фізіотерапевтичного лікування та
комплексної реабілітації, обласного центру медичної реабілітації, будівництва
сучасного хірургічного корпусу для надання медичної допомоги дітям,
удосконалення надання екстреної та реанімаційної допомоги;
покращення умов для розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема
шляхом модернізації об’єктів спортивної інфраструктури, проведення
реконструкції комунального закладу «Запорізька школа вищої спортивної
майстерності» Запорізької обласної ради та стадіону «Торпедо» у м. Бердянськ;
удосконалення надання якісних і доступних соціальних послуг;
створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного
кадастру для забезпечення містобудівної діяльності на регіональному,
районному та місцевому рівнях;
забезпечення схемами планування території та генеральними планами
об’єднані територіальні громади;
розробку сучасної карти-схеми існуючої системи водопостачання та
водовідведення Запорізької області, технічного стану існуючих мереж з
можливістю її постійного оновлення;
отримання можливості визначення найбільш пріоритетних проектів
будівництва об’єктів водопостачання та водовідведення області;
створення обласного Револьверного фонду для кредитування ОСББ.
Показники:
рівень працевлаштування випускників закладів загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, %;
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, %;
кількість проведених освітньо-мистецьких заходів, одиниць;
кількість створених об’єктів інфраструктури підтримки молодіжного
підприємництва, одиниць;
забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис.
наявного населення), лікарів;
післяопераційна летальність, на 10 тис. населення;
кількість охоплених всіма видами спорту у спортивних школах, секціях і
клубах, тис. осіб;
кількість осіб похилого віку та осіб з інвалідністю І, ІІ групи, які
перебувають в закладах соціального захисту області, одиниць;
створення регіонального та районного містобудівного кадастрів, одиниць;
кількість розробленої
містобудівної документації об’єднаними
територіальними громадами, одиниць;
кількість сільських населених пунктів області, забезпечених
централізованим водопостачанням, одиниць;
частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, управління
яким здійснюється власниками (співвласниками) управителям майном
житлового комплексу, %;
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кількість діючих ОСББ, одиниць.
Припущення та ризики
Загальні передумови, що мають значення для впровадження Програми,
полягають в успішності впровадження задекларованих Урядом України
реформ, а також ефективності реагування на виклики, пов’язані з військовим
конфліктом на сході України.
Крім того, для успішного впровадження Програми мають значення
доступність та прозорість фінансування проектів Плану заходів Стратегії,
зокрема із Державного фонду регіонального розвитку. Фінансування проектів
повинно бути забезпечено об’єднанням державних, грантових та приватних
коштів.
Додаткові фінансові та адміністративні можливості для реалізації
проектів Програми «Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю
життя населення» можуть виникнути завдяки проведенню реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, хоча відчутні
зміни можуть бути досягнуті лише у довгостроковій перспективі у поєднанні зі
зміною політики України щодо процесів децентралізації та збільшення
можливостей органів місцевого самоврядування.
Крім того, впровадження проектів міжнародної технічної допомоги
сприятиме підтримці сталого місцевого розвитку та досягненню очікуваних
позитивних результатів.
Наступне припущення – технічна спроможність та достатність
виконавчого потенціалу для впровадження проектів.
Підвищення рівня інформованості щодо впровадження проектів цієї
Програми може сприяти зростанню активності усіх учасників процесу (як
надавачів, так і користувачів усіх видів послуг), їх спільній зацікавленості у
формуванні комфортності життя мешканців регіону.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми
«Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю життя населення» з
іншими Програмами Плану заходів: «Запорізький край – інвестиційно
приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою» (Програма 2), «Запорізький край – регіон розвинутих
сільських територій» (Програма 3) та «Запорізький край – регіон екологічної
безпеки та збереження природних ресурсів» (Програма 4), що опосередковано
сприятимуть підвищенню рівня та якості життя населення.
Основними ризиками Програми є:
відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;
недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки технічної
документації, практичної реалізації, фінансового супроводу інвестиційних
проектів окремими суб’єктами регіонального розвитку;
невиконання
суб’єктами
регіонального
розвитку
обов’язку
(спроможності) співфінансування реалізації інвестиційних проектів в
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передбачуваних обсягах з місцевих бюджетів, за рахунок партнерських коштів
та інших не заборонених законодавством джерел;
відсутність необхідних знань та управлінської спроможності для
реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів.
2.2. Програма 2. Запорізький край – інвестиційно приваблива
територія з розвинутими індустріальним комплексом та інфраструктурою.
Стан та проблеми
Запорізька область є одним з найбільш технологічно розвинених регіонів
України із значним науково-технічним і виробничим потенціалом, має
розвинену транспортну інфраструктуру.
За обсягом валового регіонального продукту, який відображає
ефективність функціонування економіки, область посідає 9 місце серед регіонів
України, а в розрахунку на одного мешканця – 5 місце.
По залученню прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
Запорізька область займає 8 місце серед регіонів України за обсягами внесених
з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій. Їх
накопичений обсяг за станом на 01.10.2017 становив 927,1 млн. дол. США; в
розрахунку на одну особу населення – 531 дол. США (7 місце).
Протягом 9 місяців 2017 року в економіку області залучено
44,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, їх загальний обсяг
збільшився на 7,8 % (на 67,1 млн. дол. США) порівняно з початком року.
Проте, інвестиційні кошти у територіальному розрізі працюють в
економіці регіону вкрай нерівномірно (94,7 % прямих іноземних інвестицій
припадає на м. Запоріжжя).
Щоб підтримати позитивні тенденції в економіці та надати поштовх
розвитку усіх потенційних можливостей області необхідним є створення
ефективного маркетингу регіону, головним завданням якого є просування
інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки та пошук цікавих ідей
розвитку її територій.
Важливу роль в економічному розвитку регіону відіграє формування
сприятливого середовища для підприємницької діяльності (середні та малі
підприємства складають 99,9 % від загальної кількості підприємств області).
Водночас, лише одиниці мають досвід щодо впровадження інвестиційних
проектів, проектів міжнародної технічної допомоги та програм розвитку
підприємництва.
Крім того, залишається диспропорція в розвитку інфраструктури
підтримки підприємництва, переважна частина якої знаходиться в обласному
центрі.
За різноманітністю та багатством мінерально-сировинних ресурсів
область займає одне з провідних місць в України.
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Кліматичні умови регіону сприяють розвитку сільського господарства,
рекреації, курортів та туризму. Область має давню історію і багату культурну
спадщину.
При цьому, рівень наявних туристичних послуг та існуючі об’єкти
туристичної інфраструктури не дозволяють використовувати туристичний
потенціал області в повній мірі.
Зазначені фактори безпосередньо впливають на залучення інвестицій у
подальший розвиток Запорізького краю.
Основна мета Програми – створення спроможності регіону залучати
стратегічні інвестиції на основі ефективного використання наявного потенціалу
та конкурентних переваг області, створення умов для зростання частки малого
та середнього бізнесу в структурі економіки області, розвиток туристичного
потенціалу.
Структура Програми
Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 2 «Запорізький край –
інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом
та інфраструктурою».
Програма складається з трьох напрямів, які включають в себе:
2.А. Стимулювання залучення інвестицій, зокрема, шляхом сприяння
створенню індустріальних парків, промоції інвестиційних можливостей
регіону;
2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва, у тому числі через
підвищення якості та спрощення надання адміністративних послуг, реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення ділової активності мешканців області,
інституційної, фінансової та інфраструктурної підтримки малого і середнього
бізнесу;
2.С. Розвиток внутрішнього туризму, зокрема, шляхом промоції
культурно-туристичного потенціалу регіону та подальшого розвитку
туристичної інфраструктури.
Досягнення цієї цілі на 2019-2020 роки передбачається реалізувати через
25 проектів.
Територія, на яку
Бюджет, тис. грн.
Проекти
проект матиме
2019
2020
Разом
вплив
Напрям 2.A. Стимулювання залучення інвестицій
1

2.1. Розробка концепцій
індустріальних
парків
Запорізької
області
2.2. Посилення спроможності об’єднаних
територіальних гро-мад

2

3

4

5

Запорізька
область

200,0

200,0

400,0

Запорізька
область

100,0

100,0

200,0
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шляхом
розробки
Інвестиційних
паспортів об’єднаних територіальних громад
Запорізької області
2.3.
Підтримка
та
наповнення спеціалізованого
веб-сайту
«Запорізька область –
регіон можливостей»
2.4. Проведення Інвестиційного форуму
InCo (Інтеграція-Кооперація)
2.5.
Підвищення
інституційної
спроможності
Агенції
регіонального
розвитку
Запорізької
області
2.6.
Проведення
форуму із залученням
внутрішніх інвесто-рів,
розвитку
інфраструктури та реалізації
проектів
соціальної
відповідальності
2.7.
Представлення
інвестиційних можливостей
і
проектів
об’єднаних
територіальних громад області на виставковоконгресних заходах в
Україні та закордоном

2

3

4

5

Запорізька
область

10,0

10,0

20,0

Запорізька
область

200,0

200,0

400,0

Запорізька
область

3500,0

3500,0

7000,0

Запорізька
область

200,0

200,0

400,0

Запорізька
область

250,0

250,0

500,0
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2

3

4

5

400,0
400,0
800,0
2.8.
Створення
та
Запорізька
представлення стенду
область,
Запорізької області на
Україна,
ключових
регіональміжнародна
них і національних
спільнота
виставково-конгрес-них
заходах
6740,0
5740,0
12480,0
2.9.
Створення
в
Розівський
Розівському
районі
район
Запорізької
області
Запорізької
енергосервісної
комобласті
панії «ЕСКО»
103159,313
103159,313
2.10.
Будівництво
Запорізька
пасажирського термі- область, Україна
налу та обслуговую-чих
споруд
КП «Міжнародний
аеропорт
Запоріжжя»
600000,0
645200,0
1245200,0
2.11. Будівництво ав- м. Запоріжжя,
тотранспортної магісЗапорізька
тралі через р. Дніпро у
область,
м. Запоріжжя
південно-східна
частина України
Напрям 2.B. Розвиток малого та середнього підприємництва
15200,0
15200,0
30400,0
2.12. Придбання для
Запорізька
ЦНАПів
Запорізької
область
області
спеціалізованого обладнання для
оформлення й видачі
паспорта громадяни-на
України для виїзду за
кордон та ІD-картки
54205,0
26136,339
80341,339
2.13. Розвиток мережі
Запорізька
Центрів надання адміобласть
ністративних послуг
1054,0
1054,0
2108,0
2.14. Створення мобіЗапорізька
льного сервісу надан-ня
область
адміністративних
послуг у Запорізькій
області
450,0
450,0
900,0
2.15. Створення ШкоЗапорізька
ли бізнесу спільно з
область
ВНЗ і програма «Нав-
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1

2

3

4

чання, стажування та
менторство від запорізьких компаній»
350,0
350,0
2.16. Центр підтримки
Запорізька
бізнесу, заснований на
область
базі
Запорізької
торгово-промислової
палати
200,0
200,0
2.17. Промоція ексЗапорізька
портних можливостей
область
регіону та просуван-ня
товаровиробників
області
Напрям 2.С. Розвиток внутрішнього туризму
3700,0
1500,0
2.18.
Реконструкція м. Приморськ,
міського пляжу м. ПриПриморський
морська та будів-ництво
район,
сучасної
зони
Запорізька
відпочинку
область
380,0
2.19.
Встановлення м. Запоріжжя,
інформаційних
сенЗапорізька
сорних кіосків
область
500,0
500,0
2.20. Промоція освітЗапорізька
ньо-мистецького
сеобласть
редовища області
7030,598
2.21. Створення інм. Бердянськ
формаційного турисЗапорізької
тичного
центру
у
області
м. Бердянськ
Запорізької області
1200,0
1250,0
Запорізька
2.22. «Кам’янське гообласть,
родище»
м. Кам’янкаДніпровська,
с. Велика
Знам’янка
144700,0
167800,0
Запорізька
2.23. Збереження та
область
розвиток історикокультурного середовища регіону
7,0
8,0
2.24. Формування ту- Гуляйпільська
ристичного
іміджу ОТГ, Запорізька
м. Гуляйполе шляхом область, Україна

5

700,0

400,0

5200,0

380,0

1000,0

7030,598

2450,0

312500,0

15,0
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5

розвитку
бренда
Н.І. Махна
200,0
200,0
2.25.
Патріотичний м. Мелітополь,
фестиваль
«MLT
зацікавленні
Донцов FEST»
особи за межами
міста
Всього: 25 проектів
943555,911 870628,339 1814184,250

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій.
Ефективне залучення інвестицій повинно сприяти впровадженню нових
технологій та інновацій, досягненню високих стандартів якості бізнесу,
оновленню та модернізації виробничої бази, об’єктів інфраструктури.
Одним з перспективних напрямів залучення інвестицій є створення
індустріальних парків (промислових зон).
В області сформовано перелік земельних ділянок під індустріальні парки
(72 вільні земельні ділянки типу Greenfield та Brownfield загальною площею
майже 1251,0 га) та розроблено інтерактивну карту таких ділянок.
Водночас, існує низка проблем, що уповільнюють розвиток цього
напряму: відсутність готових ділянок, площею не менше 15 га; тривалість
процедури затвердження містобудівної документації населених пунктів (у тому
числі зміна меж територій) через відсутність коштів у місцевих бюджетах;
цільове призначення землі (чинним законодавством передбачено створення
промислових зон виключно на землі промислового призначення, зміна
цільового призначення є довготривалою платною процедурою, а управляючі
компанії не готові брати на себе додаткові витрати часу та коштів); мораторій
на використання земель сільськогосподарського призначення.
У процесі створення нових адміністративно-територіальних одиниць –
об’єднаних територіальних громад, шляхом до самодостатності є промоція
інвестиційних можливостей кожної з них. Найважливіший крок у цьому
напрямі – розробка інвестиційних паспортів та участь у ключових виставковоконгресних заходах.
Для розвитку транспортної інфраструктури у регіоні невідкладного
вирішення, зокрема, потребують питання забезпечення сталої роботи
КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», будівництва автотранспортної
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя.
Напрям 2.А. включає 11 проектів, що матимуть вплив у таких сферах:
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створення умов для залучення стратегічних інвесторів, у тому числі на
визначені території – індустріальні парки;
підвищення позитивних тенденцій та зрушень у процесі залучення
іноземних інвестицій в економіку регіону;
забезпечення інформаційної та інституційної підтримки, а також
маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності;
залучення інвестиційних коштів, у т.ч. міжнародних фінансових
організацій у розвиток об’єднаних територіальних громад;
підвищення транзитного потенціалу як регіону, так і держави в цілому, та
розвиток транспортної інфраструктури області.
Напрям 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва.
Мале та середнє підприємництво – це 99,9 % усіх підприємств
Запорізької області, 70 % загальної кількості працюючих на підприємствах, а
також майже 50 % обсягу реалізованої продукції. Це – основна рушійна сила
відновлення економіки завдяки тій ролі, яку вони відіграють у процесі
створення нових робочих місць, інновацій та макроекономічного росту.
Сприяння розвитку підприємництва, залучення широких верств
населення до самозайнятості, полягає у створенні зручних та доступних умов
для отримання максимуму необхідних громадянам та суб’єктам
господарювання адміністративних послуг, а також мінімізації корупційної
складової.
На сьогодні в області діє 34 центри надання адміністративних послуг
(далі – Центри), у яких працює 143 адміністратора (протягом 9 місяців 2017
року надано понад 169 тис. адміністративних послуг, що майже в 1,5 раза
більше, ніж за відповідний період 2016 року).
Водночас, мережа Центрів потребує подальшого розширення, насамперед
на територіях об’єднаних територіальних громад. Крім цього, з метою рівного
доступу населення до отримання послуг необхідним є створення мобільного
сервісу надання адміністративних послуг людям з обмеженими можливостями
та людям похилого віку.
Розширення потребує інфраструктура підтримки підприємництва – на
сьогодні існує потреба у навчанні, насамперед, молоді, щодо започаткування
бізнесу та отримання інформаційно-правової підтримки у його веденні.
Напрям 2.В. включає 6 проектів, що матимуть вплив у таких сферах:
розвиток системи надання адміністративних послуг;
розширення інфраструктури підтримки бізнесу;
підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників та їх експортного потенціалу.
Напрям 2.С. Розвиток внутрішнього туризму.
Рекреаційний потенціал Запорізького Приазов’я створює усі передумови
для перспективного розвитку курортного господарства України (курортні та
рекреаційні території складають майже 15 % площі області). На сучасному
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етапі ця територія є рекреаційним резервом країни, знаходиться, в більшості, на
шляху екстенсивного освоєння.
Крім того, Запорізька область багата на чисельні пам’ятки – унікальні
твори матеріальної і духовної культури, які є вагомою частиною
всеукраїнського та всесвітнього культурного надбання. Зокрема, в області
створено 3 історико-культурних заповідники, з них 2 мають статус
національних - Національний заповідник «Хортиця» і Національний історикоархеологічний заповідник «Кам’яна Могила».
Однак, на сьогодні проблемним залишається питання неефективного та
недостатньо раціонального використання усіх цих ресурсів, невідповідність
рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу. Через це обсяги і
динаміка обслуговування туристів поступаються оптимальній розрахунковій
кількості, яку може прийняти область.
Напрям 2.С. включає 8 проектів, які спрямовані на:
розвиток інфраструктури курортно-туристичної сфери;
поширення інформації про культурно-туристичні можливості області;
створення умов для відвідування області якомога більшою кількістю
туристів;
збереження та розвиток основних об’єктів історико-культурної
спадщини, покращення доступності туристичних об’єктів.
Очікувані результати
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Успішна реалізація проектів Програми «Запорізький край – інвестиційно
приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою» сприятиме досягненню таких результатів:
розроблення Концепції індустріальних парків Запорізької області;
актуалізація Інвестиційного паспорту області;
розроблення та актуалізація Інвестиційних паспортів об’єднаних
територіальних громад;
проведення Інвестиційного форуму InCo (Інтеграція-Кооперація) та
форуму із залученням внутрішніх інвесторів, розвитку інфраструктури та
реалізації проектів соціальної відповідальності;
створення та представлення стенду Запорізької області на ключових
регіональних і національних виставково-конгресних заходах;
покращення експлуатаційних характеристик міжнародного аеропорту
Запоріжжя;
комплексне розв’язання транспортної проблеми м. Запоріжжя шляхом
будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро;
забезпечення безперешкодного доступу до отримання практично всіх
адміністративних послуг, які надаються у ЦНАПах, категоріям осіб з
обмеженими фізичними можливостями та іншим маломобільним групам
населення;
створення сучасних елементів інфраструктури із наданням малому та
середньому бізнесу повний комплекс необхідних послуг;
підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної
привабливості малого і середнього підприємництва в Запорізькій області;
створення нового регіонального туристичного об’єкту, що підвищує
значимість та імідж курорту м. Бердянськ;
покращення культурного та туристичного розвитку м. Гуляйполе,
збільшення приток іноземних туристів, розвиток подієвого туризму;
здійснення заходів щодо збереження та популяризації об’єктів культурної
спадщини, збільшення обсягів туристичних потоків;
створення стартових умов для формування позитивного іміджу
м. Приморська з метою залучення додаткових інвестицій;
створення конкурентно-спроможного культурно-туристичного комплексу
«Кам’янське городище».
Показники:
обсяг прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року;
обсяг експорту товарів, % до попереднього року;
обсяг податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого і
середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів, млн. грн.;
частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими і середніми
підприємствами у загальному обсязі реалізації регіону, %;
кількість створених об’єктів інфраструктури підтримки малого і
середнього підприємництва, одиниць;
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кількість електронних адміністративних послуг, що надаються –
фізичним особам, юридичним особам, а також фізичним особам – підприємцям,
в тому числі особам з обмеженими фізичними можливостями, одиниць;
динаміка чисельності туристів та відвідувачів, % до попереднього року;
кількість встановлених інформаційно-сенсорних кіосків, одиниць;
кількість проведених туристичних, рекламних заходів та промоцій,
одиниць.
Припущення та ризики
Програма Плану заходів буде здійснюватися в умовах відновлення
макроекономічної стабільності, хоч і в складні для країни і регіону роки, або в
умовах реформування країни та наявності зовнішньої агресії.
Головними умовами здійснення Плану заходів Стратегії є успішність
реформ, задекларованих Урядом України в Державній стратегії регіонального
розвитку України на період до 2020 року, та ефективність реагування на
зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом на сході країни.
Наступними факторами успішності реалізації Плану реалізацій та цієї
Програми, зокрема, є така умова: наявність, доступність та прозорість
закладених фінансових ресурсів, зокрема коштів Державного фонду
регіонального розвитку, а також інституційної та людської спроможності
суб’єктів реалізації окремих проектів.
Ще одним чинником є спроможність регіональної влади об’єднати
зусилля всіх учасників реалізації Стратегії розвитку регіону: інститути
державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські
організації та їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації
Програми.
Наступними умовами успішності реалізації цієї Програми є залучення
ресурсів, що виділяються у рамках відповідних державних програм, наявність
ефективної та дієвої Агенції регіонального розвитку, що зможе забезпечувати
підтримку та координувати впровадження усіх проектів, сприяти залученню
додаткових коштів.
І, нарешті, підвищення спроможності місцевого населення та публічних
установ, їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми є
запорукою максимального використання підприємницького потенціалу
мешканців області.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми
«Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими
індустріальним комплексом та інфраструктурою» з іншими Програмами Плану
реалізації Стратегії, і особливо тісна взаємодія з Програмою «Запорізький край
– регіон з високим рівнем та якістю життя населення».
Основними ризиками Програми є:
зниження інвестиційного рейтингу регіону та країни в цілому;
невиконання дохідної частини обласного та інших місцевих бюджетів,
відсутність коштів у бюджеті розвитку;
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відсутність задекларованих обсягів фінансування з державного бюджету,
зокрема, Державного фонду регіонального розвитку або порушення процедур
подання проектів для отримання коштів;
низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;
пасивність суб’єктів регіонального розвитку, насамперед, інституційних
партнерів проектів Програми;
низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
2.3. Програма 3. Запорізький край – регіон розвинутих сільських
територій.
Стан та проблеми
Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки області,
яка забезпечує продовольчу безпеку нашого регіону та зайнятість частини
сільського населення.
У галузі створюється майже 15 % валової доданої вартості області (для
порівняння у 2012 році – 8,5 %) та зайнято майже 153 тис. працівників, що
становить 22 % від загальної чисельності населення, зайнятого економічною
діяльністю.
У сільськогосподарському виробництві задіяно 1880,0 тис. га ріллі, що
складає 7 % від загальної площі ріллі України.
Питома вага Запорізької області в загальному обсязі виробництва
продукції сільського господарства України становить 4,2 % (11 місце серед
регіонів України).
Питома вага галузі рослинництва у загальному обсязі виробництва
сільськогосподарської продукції регіону складає 82,0 %, тваринництва – 18,0 %.
Завдяки вирощуванню маржинальних культур рівень рентабельності від
реалізації продукції рослинництва за останніми статистичними даними склав
57,9 % (в Україні – 37,3 %). Рівень рентабельності від реалізації продукції
тваринництва становив 2,3 % (в Україні – 7,7 %).
Область займає лідируючі позиції в державі з виробництва зернових
культур (6 місце) та соняшнику (5 місце), що в свою чергу дозволяє посідати
провідні місця на зовнішніх ринках з їх експорту.
Таким чином, сільськогосподарське виробництво області є важливою
складовою регіональної економіки і має значний потенціал для забезпечення
населення регіону достатньою кількістю харчових продуктів та сировиною для
переробних підприємств.
Разом з тим, вразливими рисами сільського господарства є:
значна концентрація земель в одних руках, які використовують великі
товаровиробники, у той час як більшість основних харчових продуктів
тваринного походження виробляється в індивідуальних селянських
господарствах;
набуті небезпечні масштаби водної та вітрової ерозії ґрунтів;
неналежна логістична підтримка;
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недостатня кількість приймально-відвантажувальних терміналів та
логістичних центрів;
відсутність системи підтримки дрібних агровиробників та їх
коопераційних зв’язків;
незадовільний стан організації просвітницької роботи на селі та надання
сільськогосподарським товаровиробникам, сільському населенню і органам
місцевого самоврядування соціально-спрямованих дорадчих послуг із
підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового
ведення господарства.
Збереження та розвиток сільських територій області напряму залежить
від ефективності сільського господарства, від кількості та якості робочих місць,
які створюються в аграрному комплексі області та самозайнятості сільського
населення.
Водночас, значна частина населення, яка проживає у сільських
територіях, через ведення моно-виробництва в рослинництві, позбавлена
можливостей для працевлаштування, що веде до подальшої деградації
сільських територій, ускладнення демографічної ситуації та зменшення
тривалості життя сільського населення.
Крім того, слабкою ланкою на сільських територіях є питання
незадовільного стану соціальної інфраструктури, що є ключовою причиною
низького рівня життя сільського населення і, як наслідок, відтоку та загального
старіння населення. Це створює додатковий тиск на міста області й прискорює
занепад традиційних сіл.
Таке становище потребує комплексного підходу до розвитку села, за
допомогою політики і втручань органів влади всіх рівнів, від центральних до
місцевих, з чітко визначеними напрямками і діями.
Основна мета Програми – збільшення доданої вартості аграрного
виробництва, створення додаткових можливостей підвищення зайнятості та
доходів сільського населення, а також розвиток інфраструктури сільських
громад.
Програма 3 прямо відповідає Стратегічній цілі 3 «Запорізький край –
регіон розвинутих сільських територій».
Програма «Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій»
кореспондується з програмами «Запорізький край – регіон з високим рівнем та
якістю життя населення» (Програма 1), «Запорізький край – інвестиційно
приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою» (Програма 2), а також «Запорізький край – регіон
екологічної безпеки та збереження природних ресурсів» (Програма 4).
Структура Програми
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Програма складається з трьох взаємопов’язаних напрямів, які включають
в себе:
3.А. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції;
3.В. Підтримка зайнятості сільського населення;
3. С. розвиток інфраструктури сільських територій, насамперед, шляхом
покрашення медичної інфраструктури.
Досягнення цієї цілі на 2019-2020 роки передбачається реалізувати через
6 проектів.
Проекти
Територія, на яку
Бюджет, тис. грн.
проект матиме
2019
2020
Разом
вплив
Напрям 3.A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції
1

2

3

4

5

81500,0

81500,0

163000,0

3.1. Підвищення конку- Запорізька область
рентоздатності малого
та середнього аграрного
бізнесу
320000,0 318168,0 638168,0
3.2. Відновлення та розБердянський,
виток зрошення і дренаВасилівський,
жу сільгоспугідь у Запо- Великобілозерський,
різькій області
Веселівський,
Вільнянський,
Запорізький,
Кам`янськоДніпровський,
Мелітопольський,
Михайлівський та
Якимівський райони
500,0
500,0
1000,0
3.3. Розвиток сільсько- Запорізька область
господарської інформаційно-консультаційної
(дорадчої) діяльності
Напрям 3.B. Підтримка зайнятості сільського населення
16700,0
18800,0
35500,0
3.4. Розвиток сільського Запорізька область
підприємництва та обслуговуючої кооперації
760,0
760,0
1520,0
3.5. Підтримка окремих Запорізька область
проектів у сфері сільського зеленого туризму в
Запорізькій області
Напрям 3.С. Розвиток інфраструктури сільських територій
3718,0
3718,0
3.6. Покращення якості Запорізька область
надання медичних пос-
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луг сільському населенню
Всього: 6 проектів

2

3

4

5

423178,0

419728,0

842906,0

Напрям 3.А. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської
продукції.
Орієнтація на переважне виробництво рослинницької продукції (понад
90 % по сільгосппідприємствах) не в змозі забезпечити достатню зайнятість для
сільського населення. Це відображається на якості життя мешканців сільських
територій. Ціни на сільськогосподарські товари і харчову продукцію доходять
до рівня розвинутих країн Європи, у той час як заняття землеробством і
тваринництвом не дає значного прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській
місцевості.
Необхідно зосередити увагу на тих втручаннях, які допоможуть
розблокувати додаткові розвиткові можливості села, зокрема, сприятимуть
збільшенню доданої вартості сільськогосподарського виробництва, поряд із
збільшенням його продуктивності і рентабельності, що безпосередньо
сприятиме підвищенню зайнятості, доходів та підвищенню якості життя на селі.
Напрям 3.А. включає 3 проекти, які матимуть вплив у таких основних
сферах:
підвищення продуктивності і конкурентоспроможності аграрного сектора
області;
забезпечення високоякісною сировиною переробної промисловості
області;
технічна підтримка малих та середніх виробників сільськогосподарської
продукції (маркетингові та консультаційні послуги тощо).
Напрям 3.В. Підтримка зайнятості сільського населення.
Головної проблемою у сільськогосподарському виробництві є низькі
рівні зайнятості та забезпеченості сільського населення, а також
швидкоплинність кадрів, що поступово перетворює їх на території з менш
розвинутою економікою.
Отже, необхідно спрямувати зусилля влади та суспільства на збереження
наявних трудових ресурсів, підвищення їх кваліфікації, стимулювання
створення нових робочих місць за рахунок самозайнятості.
Напрям 3.В. включає в себе 3 проекти, які матимуть вплив у таких
основних сферах:
створення умов для підтримки підприємств кооперативної форми
власності, насамперед, у галузях тваринництва, овочівництва, фруктівництва,
сховищ довготривалого зберігання сільськогосподарської продукції, а також
агропереробки;
розвиток мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за
різними напрямами діяльності;
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створення нових видів бізнесу у галузях, що не пов’язані з традиційним
сільськогосподарським виробництвом, зокрема, сільського туризму;
удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців для малого
бізнесу в сільській місцевості, навчально-інформаційна та просвітницька
підтримка сільського населення.
Напрям 3.С. Розвиток інфраструктури сільських територій.
Сучасна сільська інфраструктура здебільшого знаходиться у вкрай
занедбаному стані і для виправлення ситуації регіон потребує значно більших
інвестицій у середньостроковій перспективі і проведення організаційних
заходів.
Напрям 3.C. включає 1 проект, який спрямований на підвищення якості та
доступності медичних послуг, яке буде досягнуто зміцненням ролі первинної
медичної допомоги, особливо поширенням сімейної медицини, шляхом
наближення її до кожної конкретної людини завдяки модернізації медичного
обладнання та створення оптимальних умов роботи медичних працівників
первинної ланки у сільській місцевості.
Очікувані результати
Успішна реалізація проектів Програми «Запорізький край – регіон
розвинутих сільських територій» сприятиме досягненню таких результатів:
забезпечення
створення
та
функціонування
дієвої
системи
сільськогосподарського дорадництва;
будівництво, оновлення та реконструкція основних виробничих засобів
сільськогосподарського призначення;
створення
ефективного
конкурентоздатного
пласту
малого
сільгоспвиробника;
збільшення кількості сільських зелених садиб в області;
популяризація та розвиток сільського зеленого туризму в регіоні;
створення нових робочих місць у сільських територіях;
покращення якості надання медичних послуг сільському населенню
області.
Показники:
виробництво валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь,
тис. грн.;
кількість новостворених суб’єктів господарювання в АПК, одиниць;
кількість збудованих, модернізованих і реконструйованих технологічних
об’єктів АПК, одиниць;
кількість новостворених садиб сільського зеленого туризму, одиниць;
частка садиб сільського зеленого туризму, що отримали сертифікати
якості міжнародного зразку, %;
укомплектованість закладів охорони здоров’я лікарями загальної
практики сімейної медицини в сільській місцевості кадрами, %.
Припущення та ризики
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До реалізації Програми необхідне залучення ряду інституцій і приватних
суб’єктів (програми міжнародної технічної допомоги, державні установи,
приватні інвестори) з новітніми інноваційними технологіями та джерелами
фінансування. Для успішного впровадження Програми важливими є ресурси,
які можуть бути виділені у рамках державних цільових програм, що
реалізовуються через Міністерство аграрної політики і продовольства України.
Значна кількість проектів цієї Програми може бути більш ефективною у
поєднанні з відповідними її заходами у сфері розвитку економіки, туристичного
потенціалу та підвищення якості життя населення. Надання додаткових
можливостей для збільшення доходів домогосподарств має підтримуватися
здійсненням програм у сфері розвитку внутрішнього туризму, економічного
розвитку сільських районів області.
Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів
розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення мереж
сільськогосподарських кооперативів.
Основними ризиками Програми є:
нехтування розвитком сільських територій на користь міст: низький
рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція;
нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом;
недотримання сучасних технологій та невідповідність міжнародним
стандартам способів ведення сільського господарства;
небажання інвестувати в агропромисловий сектор;
неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та
отримання критичної маси зацікавлених сторін у селах, готових підтримати
реалізацію конкретних проектів та програми в цілому;
відсутність управлінської спроможності місцевих громад у реалізації
проектів та успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);
невчасне
розв’язання
соціальних,
освітніх,
інфраструктурних,
екологічних та інших проблем сільського населення.
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2.4. Програма 4. Запорізький край – регіон екологічної безпеки та
збереження природних ресурсів.
Стан та проблеми
Тривале виснаження довкілля області на засадах незбалансованого
природокористування призвели до того, що територія Запорізької області
сьогодні належить до екологічно забруднених та за рядом показників має
слабші позиції, ніж в середньому по Україні. Так, за обсягом викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розрахунку на 1 особу рівень
забруднення по області оцінюється як високий та перевищує середній по
Україні в 1,3 рази, що зумовлено концентрацією об’єктів важкої промисловості
та теплоенергетики в регіоні.
Запорізька область належить до водозабезпечених, що сприяє активному
розвитку промисловості. Водночас, це спричиняє техногенне забруднення
ґрунтових вод та нестачу якісної питної води для населення.
Незважаючи на те, що область знаходиться в зоні недостатнього
зволоження, процеси підтоплення набули широкого розповсюдження і суттєво
впливають на екологічний стан території та умови проживання людей. Ерозія
ґрунтів призводить до замулення, забруднення та заростання річок і є одним з
основних дестабілізуючих чинників екологічної ситуації.
Вкрай негативно на стан річок та формування паводків впливає забудова
прибережних земель, особливо заплавних, збільшення техногенного і
антропогенного навантаження на природні екосистеми. При забудові
зменшується пропускна спроможність річок, внаслідок чого при проходженні
повеней і паводків рівні води значно зростають, у зв’язку з чим постає потреба
у додатковому захисті населених пунктів та територій.
З метою відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму
та санітарного стану річок Запорізької області, збереження і відтворення
водних ресурсів регіону, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод,
необхідно здійснити розчистку русел річок.
Для припинення забруднення водних об’єктів необхідно виконати
комплекс капіталомістких водоохоронних заходів, до яких належить
будівництво, розширення і реконструкція очисних споруд, впровадження
прогресивних водозберігаючих технологій.
Крім того, масштабність ресурсовикористання і енергетично-сировинна
специфіка регіону призводять до утворення та накопичення значної кількості
відходів виробництва та споживання.
Основними проблемами та невирішеними питаннями в сфері поводження
з твердими побутовими відходами є відсутність достатніх потужностей щодо
розміщення та переробки побутових відходів, забезпечення регулярного збору
та переробки відходів, придатних для повторного використання. Це призводить
до утворення стихійних звалищ, неадекватної експлуатації діючих об’єктів.
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Раціональне використання природних та енергетичних ресурсів –
необхідні чинники стабільного розвитку регіону.
Упровадження енергозберігаючих заходів, енергоефективних та новітніх
технологій із застосуванням альтернативної енергетики в усіх галузях та сферах
діяльності сприятиме розвитку економічного потенціалу області, у тому числі
за рахунок створення підприємств - виробників альтернативних видів палива та
енергоефективного обладнання.
Основна мета Програми – подальший розвиток альтернативної
енергетики регіону, створення умов для поліпшення стану довкілля, сприяння
розвитку природо-заповідної справи, висвітлення актуальних питань стану
довкілля та удосконалення екологічної освіти населення області.
Програма 4 прямо відповідає Стратегічній цілі 4 «Запорізький край –
регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів».
Структура Програми
Програма складається з двох напрямів, які включають в себе:
4.А. Енергоефективність та підтримка альтернативної енергетики;
4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природозаповідної справи та екомережі.
Досягнення цієї цілі на 2019-2020 роки передбачається реалізувати через
13 проектів.
Територія, на
Бюджет, тис. грн.
яку проект
Проекти
матиме
2019
2020
Разом
вплив
Напрям 4.А. Енергоефективність та підтримка альтернативної енергетики
1

2

3

4

5

4.1. Оновлення рухомого складу міського електротранспорту м. Запоріжжя
4.2. Будівництво сонячних електростанцій
4.3. Будівництво підприємств по виробництву
паливних
брикетів та пелетів у
Запорізькій області
4.4. Будівництво вітряної електростанції
потужністю
500
МВт на території
Дунаєвської, Дів-

м. Запоріжжя

110559,60

116087,58

226647,18

Запорізька
область

180500,0

185500,0

366000,0

Запорізька
область

2200,0

-

2200,0

Дунаєвська,
Дівнинська,
Добрівська,
Надеждинська, Гірсівська

21000000,0

-

21000000,0
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1

2

3

4

5

нинської, Добрівсь- сільські ради
кої, Надеждинської,
Гірсівської сільських рад Приазовського району
Напрям 4.B. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток
природно-заповідної справи та екомережі
33500,0
36500,0
70000,0
4.5. Розчищення, від- Оріхівський,
новлення і підтри- Пологівський,
мання сприятливого Великобілозерський,
гідрологічного режиму малих та середніх Мелітопольський,
річок області
Токмацький,
Михайлівський,
Чернігівський,
Гуляйпільський, Більмацький райони
38751,469
500000,0
538751,469
4.6. Будівництво зов- смт Кирилівка
нішніх мереж та Якимівського
споруд водопостарайону
чання та водовідве- Запорізької
дення селища Кириобласті
лівка Якимівського
району Запорізької
області
250000,0
290000,0
540000,0
4.7. Будівництво і
Запорізька
модернізація систем
область
водовідведення та
очисних споруд
100908,0
129979,0
230887,0
4.8. Будівництво, ре- м. Запоріжжя,
конструкція та роз- Більмацький,
ширення полігонів Василівський,
твердих побутових Гуляйпільсьвідходів з будівкий,
ництвом цеху по їх Розівський,
сортуванню і пакету- Оріхівський,
ванню
Чернігівський
райони
Запорізької
області
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1

2

4.9. Будівництво смі- Мелітопольттєпереробних завоський,
дів для Мелітополь- Михайлівсьського, Михайлівський,
кого, Приазовського, Приазовський,
Якимівського, Ток- Якимівський,
мацького районів і Токмацький
м. Мелітополя Запорайони,
різької області
м. Мелітополь
Запорізької
області
4.10.
Укріплення м. Бердянськ
Бердянської коси – Запорізької
проектні роботи (1
області
етап)
4.11.
Будівництво м. Бердянськ
берегоукріплювальЗапорізької
них
споруд
на
області
території берегової
смуги вул. Маяковського в районі
б/в
«Лазурна-2»
м. Бердянськ Запорізької області
4.12.
Будівництво
Запорізька,
з’єднувального каДонецька,
налу для відновлен- Херсонська
ня водного сполуобласті
чення
Азовського
моря з Молочним
лиманом
4.13.
Пропаганда
Запорізька
охорони
навколиобласть
шнього природного
середовища
Всього: 13 проектів

3

4

5

230000,0

453600,0

683600,0

30000,0

30000,0

60000,0

23825,0

54333,0

78158,0

25000,0

25000,0

50000,0

100,0

100,0

200,0

22025344,069

1821099,580

23846443,649

Напрям 4.А. Енергоефективність та підтримка альтернативної
енергетики.
Запорізька область – єдина в Україні, на території якої виробляються всі
види електроенергії. Усіма генеруючими підприємствами в області
виробляється кожен четвертий кіловат електроенергії в країні.
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Водночас, основна частина підприємств і організацій в промисловості,
паливно-енергетичному
комплексі,
бюджетній
сфері
області
є
енергозатратними. Така ситуація, у поєднанні з високою вартістю енергетичних
ресурсів, висуває на перше місце пріоритетність заходів щодо впровадження
енергоефективних технологій, застосування альтернативної енергетики в усіх
галузях і сферах діяльності.
Напрям 4.А. включає 4 проекти, які спрямовані на:
оновлення рухомого складу міського електротранспорту;
створення підприємств з виробництва альтернативного палива;
будівництво вітряних і сонячних електростанцій.
Напрям 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля,
розвиток природно-заповідної справи та екомережі.
Область характеризується індустріальним типом економіки, через це є
найбільш техногенно-навантаженою, водночас має значні туристичні та
рекреаційно-курортні ресурси та можливості.
Застарілі технології виробництва та очищення, фізична зношеність
обладнання на підприємствах промисловості та житлово-комунального сектору
не забезпечують нормативного очищення викидів у навколишнє середовище та
належного екологічного стану водних об’єктів.
На території області зареєстровано 97 місць розміщення відходів (з них:
полігони твердих побутових відходів – 61, полігони промислових відходів – 28,
мулові майданчики, поля фільтрації – 7 та 1 полігон рідких побутових
відходів). У 2017 році виявлено 5,3 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ, з яких
ліквідовано 5,0 тис. Питання поводження з твердими побутовими відходами, в
тому числі забороненими та непридатними до використання хімічними
засобами захисту рослин (ХЗЗР), виникнення та ліквідації несанкціонованих
сміттєзвалищ залишаються актуальними для регіону.
Напрям 4.В включає в себе 9 проектів, які спрямовані на:
раціональне використання природних ресурсів;
правильне поводження з твердими побутовими відходами;
будівництво та модернізацію систем водовідведення та очисних споруд;
відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом;
реалізацію берегоукріплюючих заходів уздовж Азовського узбережжя.
Очікувані результати
Успішна реалізація проектів Програми «Запорізький край – регіон
екологічної безпеки та збереження природних ресурсів» сприятиме досягненню
таких результатів:
будівництво в області підприємств по виробництву паливних брикетів;
будівництво сонячних електростанцій;
будівництво вітряної електростанції у Приазовському районі;
зменшення обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері;

37
План заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

модернізація та реконструкція існуючих систем водовідведення та
очисних споруд;
удосконалення діючої та впровадження сучасної системи очищення
стоків;
здійснення реконструкції та рекультивації полігонів твердих побутових
відходів;
зменшення кількості несанкціонованих звалищ твердих побутових
відходів;
створення потужностей щодо розміщення та переробки побутових
відходів, придатних для повторного використання;
підвищення рівня екологічного виховання громадян.
Показники:
обсяг електричної енергії, виробленої з нетрадиційних відновлювальних
джерел енергії, млн. кВт. год.;
виробництво паливних брикетів та пелетів, тис. т;
придбання нових тролейбусів, обладнаних енергозберігаючими
транзисторно-імпульсними системами управління тяговими двигунами,
одиниць;
питома вага використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від
загального обсягу утворених, %;
кількість ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ, одиниць;
кількість просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення
екологічної культури населення, одиниць;
кількість проектів з будівництва, реконструкції об’єктів водовідведення,
очисних споруд, одиниць.
Припущення та ризики
Загальні припущення, що мають значення для впровадження Програми,
це забезпечення належного фінансування реалізації проектів. Фінансування має
відбуватися через консолідацію коштів державного та місцевих бюджетів,
приватних коштів.
Для успішності втілення Програми важливими є ресурси, заплановані у
рамках державних програм, які реалізовуються через профільні міністерства Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України.
Наступне припущення – технічна спроможність та достатність
виконавчого потенціалу для впровадження проектів. Більшість проектів
Програми передбачають проведення досліджень, проектних та ремонтнобудівельних робіт.
Важливо привертати увагу громадськості до екологічних питань,
формувати екологічну культуру мешканців області. Необхідно створити умови
та розробити механізми залучення громадських організацій і об’єднань до
процесів прийняття рішень, які впливають на довкілля, та їх реалізації. Проте,
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відчутні екологічні зміни можуть бути досягнуті лише в довгостроковій
перспективі у поєднанні з узгодженою політикою держави в напрямку
раціонального використання природних та енергетичних ресурсів.
Основними ризиками Програми є:
відсутність управлінської спроможності і навичок у мобілізації
необхідних ресурсів (коштів) для реалізації проектів;
невиконання дохідної частини місцевих бюджетів та недостатність
фінансових ресурсів на реалізацію проектів, у тому числі у державному
бюджеті;
невідповідність проектів умовам та критеріям, встановлених чинним
законодавством для фінансування проектів за рахунок державних коштів;
відсутність технічних рішень, що забезпечать реалізацію проектів;
недостатній рівень підтримки громадських ініціатив, спрямованих на
покращення стану довкілля.

ІІІ. Каталог технічних завдань на проекти регіонального
розвитку
3.1. Технічні завдання на проекти регіонального розвитку до
Програми 1. Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю життя
населення.
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

1.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов
регіонального ринку праці
1.1. Створення навчально-практичних центрів професійної
(професійно-технічної) освіти
Реорганізація та модернізація закладів професійної (професійнотехнічної) освіти з метою підготовки кваліфікованих робітничих
кадрів.
Запорізька область
13075 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
області
Проектом передбачено:
впровадження дуальної системи навчання в закладах професійнотехнічної освіти з метою налагодження взаємозв’язку теорії з
практикою;
реорганізація існуючих закладів професійної освіти у навчальнопрактичні центри;
придбання сучасного обладнання;
співпраця з роботодавцями з метою задоволення у повній мірі
попиту на кваліфіковані робітничі кадри.
Реалізація проекту дозволить:
зміцнити матеріально-технічну базу закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області;
покращити рівень підготовки учнів закладів професійно-технічної
освіти, що відповідає потребам регіонального ринку праці;
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Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

підвищити рівень працевлаштування випускників закладів
професійно-технічної освіти;
формувати якісний кадровий потенціал для пріоритетних галузей
регіону.
Здійснення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва
закладів
професійно-технічної
освіти
з
використанням
енергозберігаючих технологій;
придбання новітнього інноваційного обладнання, яке буде
використовуватися як база для навчання;
укладання угод з роботодавцями щодо можливостей проходження
виробничої практики, стажування учнів з можливістю подальшого
працевлаштування.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
30000,0
30000,0
60000,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), публічно-приватне партнерство, бізнес, кошти
міжнародних донорів
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління
капітального будівництва облдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, районні державні адміністрації, заклади
професійної (професійно-технічної) освіти

1.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов
регіонального ринку праці
1.1.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді
2.2.2. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
1.2.
Створення
коворкінг-центрів
для
інформаційнокомунікативних заходів у Запорізькій області
Створення умов для самореалізації прав інституцій громадянського
суспільства та ефективної взаємодії «бізнес-влада-громада»;
удосконалення механізмів прямої демократії та управління
регіональним розвитком;
створення єдиного простору для роботи і навчання всіх бажаючих
реалізувати бізнес-проекти, спрямовані на покращення як власного,
так і загального добробуту громади.
Запорізька область
Близько 10 тис. осіб
Проект передбачає:
облаштування сучасних приміщень для розміщення коворкінгцентрів, роботи з існуючими суб’єктами господарювання та
створення нового бізнесу (у т.ч. у м. Бердянськ, м. Енергодар,
м. Гуляйполе);
проведення масових заходів (бізнес-зустрічі, конференції,
конкурси, виставки);
організацію
навчання
для
бізнес-початківців,
суб’єктів
господарювання та громадськості, обмін досвідом;
участь у конкурсах на отримання грантів та міжнародної технічної
допомоги;
надання в оренду обладнаних робочих місць.
Коворкінг-центр буде місцем, у якому молоді ініціатори,
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Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

громадські організації зможуть спілкуватися між собою та
зустрічатися з успішними бізнесменами, тренерами, практиками.
Такий формат сприятиме виникненню нових бізнес-ідей та бізнесстратегій.
Збільшення частки молоді, соціально активних громадян,
зацікавлених у розвитку підприємництва, започаткуванні власної
справи;
створення нових робочих місць;
обмін цінним досвідом;
створення сприятливого підприємницького середовища.
Створення схеми управління та статутних документів, реєстрація,
оснащення коворкінг-центрів;
промоція коворкінг-центрів серед молоді, активних громадян;
проведення освітніх заходів, мотиваційних зустрічей молоді з
успішними бізнесменами, тренерами, практиками;
проведення конкурсу бізнес-ідей.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
1215,0
4610,0
5825,0
Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти
міжнародної технічної допомоги
Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна
рада, Державна організація «Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Запорізькій області», виконавчі комітети
місцевих рад, у т.ч. об’єднаних територіальних громад, підприємці
області

1.1.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді
1.3. «StartUP business»
Підвищення рівня бізнес-грамотності молоді Запорізької області;
навчання та підготовка молоді до оформлення та написання бізнесплану;
створення
сприятливого
середовища
для
молодіжного
підприємництва в Запорізькій області через налагодження діалогу
між експертами, інвесторами та молоддю;
розвиток спроможності молоді до створення власних робочих
місць.
м. Запоріжжя та Запорізька область
180 представників молоді Запорізької області
Проект «StartUP business» – це цикл тренінгів, майстер-класів,
семінарів та воркшопів за участі досвідчених практиків у сфері
бізнесу, представників громадських та державних організацій,
основною метою яких є підготовка молоді до початку
підприємницької діяльності. Захід проводиться у період з квітня по
травень. Програма навчання розрахована на 20 навчальних годин
для групи.
По закінченню навчання, відбудеться презентація бізнес-планів, за
результатами якого учасники отримують змогу пройти відбір до
регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед
молоді, що підтверджує його конкурентоспроможність. В рамках
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Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

іспиту
проводиться
зустріч-презентація
учасників
з
представниками бізнесу, а саме менторами, що готують
рекомендації до бізнес-планів.
«StartUP business» передбачає отримання учасниками знань та
навичок започаткування підприємницької діяльності.
Організація серії майстер класів та школи підприємця, надання
консультацій з питань реєстрації підприємства та реєстрації
самозайнятої особи. Проведення заключного форуму в рамках
проекту з представленням бізнес-планів.
Квітень 2019 – травень 2020 року
2019
2020
Разом
70,0
80,0
150,0
Обласний бюджет
Запорізька облдержадміністрація; молодь та підприємці області;
самозайняті представники молоді регіону; студенти старших курсів
вищих навчальних закладів

1.1.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді
1.4. Розширення мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих
навчальних закладів Запорізької області
Створення нових та підтримка діючих бізнес-інкубаторів на базі
вищих навчальних закладів області з метою створення необхідних
умов для розвитку підприємницьких якостей молоді.
Запорізька область
Близько 1 тис. осіб
Створення нових та підтримка діючих бізнес-інкубаторів на базі
вищих навчальних закладів області з метою розробки програм
розвитку та підтримки молодіжного підприємництва;
сприяння інтеграції науки і бізнесу, підготовці бізнес-планів, та, як
наслідок, створення умови для розвитку малого і середнього
підприємництва в області;
збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності та
створення нових робочих місць.
Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, а також
розвиток молодіжного підприємництва;
збільшення кількості суб’єктів підприємництва.
Підтримка діючих та створення нових бізнес-інкубаторів на базі
вищих навчальних закладів Запорізької області;
виявлення та підтримка талановитої та ініціативної молоді;
надання аналітичної, інформаційної, навчально-методичної
допомоги в організації власного бізнесу;
допомога у створенні фірм/компаній молодим підприємцям,
зокрема, з використанням інноваційних технологій, підтримка
впровадження стартап проектів, що просувають нові технології,
підвищення
їх
конкурентоспроможності
за
рахунок
консультування провідними експертами за відповідними
напрямками;
організація та проведення зустрічей із підприємцями,
представниками влади та місцевого самоврядування для обміну
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації

досвідом, визначення шляхів, форм, особливостей розробки і
впровадження конкретних бізнес-проектів підприємництва;
сприяння в залученні нових інвестиційних потоків в область.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
400,0
400,0
800,0
Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної
допомоги
Департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад, у т.ч.
об’єднаних територіальних громад, вищі навчальні заклади
Запорізької області, Державна організація «Регіональний фонд
підтримки підприємництва в Запорізькій області»

1.1.3. Доступність до якісної освіти протягом життя як основи
життєвого успіху особистості
1.2.2. Формування здорового способу життя
1.5. Розвиток дитячого туризму в області
Розвиток дитячого туризму, пропагування здорового способу
життя серед молоді, розвиток мережі позашкільних закладів освіти.
Запорізька область
Учнівська молодь, педагогічна громадськість області, близько 1
тисячі осіб щорічно
Розвиток та популяризація дитячого туризму шляхом оновлення
матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти.
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної
освіти;
підвищення популярності і якості туристсько-краєзнавчої освіти в
області;
формування свідомості та здорового способу життя учнів та
молоді;
популяризація позашкільної освіти та розвиток різноманітності
інтересів у дітей та молоді.
Реалізація проекту дозволить:
створити елінги для зберігання туристського спорядження для
занять водним туризмом (байдарки, катамарани, каяки тощо) та
організувати водні подорожі для учнів і педагогів області;
створити стаціонарні тренажерні комплекси – скеледроми для
залучення дітей та молоді до занять з техніки гірського туризму та
альпінізму (скелелазіння) і спелеотуризму;
провести капітальні ремонти туристської бази позашкільних
закладів освіти;
забезпечити профільні туристсько-краєзнавчі гуртки туристським
знарядженням, в тому числі у сільській місцевості.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
2620,0
1810,0
4430,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), публічно-приватне партнерство, бізнес, кошти
міжнародних донорів
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Управління
капітального будівництва облдержадміністрації, органи місцевого
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проекту:
Інше:

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні

самоврядування, районні державні адміністрації, Федерація
спортивного туризму Запорізької області, заклади позашкільної
освіти області

1.1.3. Доступність до якісної освіти протягом життя як основи
життєвого успіху особистості
4.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними
ресурсами
1.6. Модернізація закладів освіти
Забезпечення розвитку системи закладів дошкільної, початкової,
базової та профільної середньої, вищої освіти.
Запорізька область
57978 вихованців дошкільних навчальних закладів, в тому числі у
дошкільних групах навчально-виховних комплексів;
160955 учнів закладів загальної середньої освіти;
620 студентів
Модернізація та поліпшення матеріально-технічної бази закладів
дошкільної, початкової, базової та профільної середньої освіти, а
також вищої освіти, для створення сучасного освітнього
середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології
для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, вчителям і
батькам.
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;
забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг;
зменшення рівня споживання енергоносіїв на 10% до 2020 року у
порівнянні з 2017 роком;
підвищення безпеки перебування дітей на території закладів
освіти;
створення мотивуючого та розвиваючого дизайну, а також
благоустрій прилеглих територій.
Здійснення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва
закладів освіти області з метою надання якісних та доступних
освітніх послуг, в тому числі дітям з особливими освітніми
потребами, із дотриманням принципів універсального дизайну
та/або розумного пристосування;
впровадження заходів енергозбереження шляхом здійснення
комплексної термомодернізації закладів;
оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти з метою
формування сучасного освітнього середовища, придбання
комп’ютерної техніки, інтерактивних апаратних комплексів,
шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у
сільській місцевості;
облаштування будівель
закладів
освіти
протипожежною
сигналізацією.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
304395,816
241541,617
545937,433
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), публічно-приватне партнерство, бізнес, кошти
міжнародних донорів
Органи місцевого самоврядування, Управління капітального
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учасники реалізації
проекту:
Інше:

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
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Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис
проекту:

будівництва облдержадміністрації, Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, районні державні адміністрації, заклади
освіти області

1.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного
обслуговування
1.2.2. Формування здорового способу життя
1.7. Створення дитячого Центру фізіотерапевтичного
лікування та комплексної реабілітації в м. Запоріжжя
Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги
дитячому населенню міста Запоріжжя та Запорізької області;
створення умов для проведення заходів, направлених на
формування здорового способу життя та збереження дитячого
здоров’я, зниження рівня захворюваності та інвалідизації дітей з
різною патологією;
впровадження надання на сучасному рівні реабілітаційної
допомоги для дитячого населення міста Запоріжжя та Запорізької
області.
м. Запоріжжя, Запорізька область
25-30 тис. дітей щороку, у т.ч. діти внутрішнього переміщених
осіб, які перебувають на території Запорізької області. Крім того,
відновне та реабілітаційне лікування, за направленням лікарівспеціалістів, зможуть отримати всі діти, які потребують такого
лікування незалежно від місця проживання.
(Довідково. Дитяче населення, яке зареєстроване на території
Запорізької області 294 тис. дітей, у т.ч. дитяче населення
м. Запоріжжя понад 115 тис. дітей)
На сьогоднішній день у м. Запоріжжя та Запорізькій області
відсутні лікувально-профілактичні заклади дитячого спрямування,
які обладнані згідно з сучасними стандартами та проводять у
повному обсязі реабілітаційні заходи.
Тенденція погіршення стану здоров’я дітей в Запорізькому регіоні
прийняла стійкий характер, що підтверджується зростанням
хронічних патологій, збільшенням вродженої захворюваності та
інвалідності. За результатами проведеного аналізу, з майже 115
тис. дітей, що зареєстровані в м. Запоріжжя, 24 % – перебувають на
диспансерному обліку. Це діти, які потребують спеціалізованого
відновного та реабілітаційного лікування на сучасному рівні. З
кожним роком, кількість дітей, що потребують такої медичної
допомоги, постійно зростає. Тільки за останній рік показники
захворюваності у дітей по окремим класам захворювань виросли на
2-3 %. Найвищі показники захворюваності займають хвороби
очей, серцево-судинної, нервової, ендокринної та рухово-м’язової
систем, а також алергічні прояви, зокрема, від несприятливих
факторів зовнішнього середовища. Навіть нетяжкі їх прояви
можуть мати тяжкі наслідки та існує високий ризик їх повторення у
майбутньому, що негативно впливає на якість життя та створює
низку обмежень для кожного пацієнта. Доведено, що своєчасно
надана спеціалізована та відновна терапія значно знижує ризик
рецидивів і витрати на кожного окремого пацієнта.
КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5»
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Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:

цілодобово надає спеціалізовану медичну допомогу дитячому
населенню м. Запоріжжя та Запорізької області та розрахована на
505 ліжок. В лікарні
сконцентровано усі види надання
спеціалізованої допомоги дитячому населенню, у т.ч. цілодобове
надання ургентної, хірургічної, реанімаційної, отоларингологічної,
неврологічної та педіатричної допомоги дитині з перших годин
життя, фізіотерапевтичної та ін.
Проте, більшість ресурсів у медичних закладах направлена на
лікування хвороб, а не на їх попередження. Тому, актуальним є
вдосконалення комплексної реабілітації хворих, яка направлена на:
скорочення термінів відновлення порушених функцій організму;
виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму
з метою забезпечення умов для повернення дитини до нормальної
життєдіяльності; профілактику ускладнень та інвалідизації.
Реалізацію цих направлень можливо провести шляхом організації
Центру фізіотерапевтичного лікування та комплексної реабілітації
на базі КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча
лікарня № 5», зокрема, на базі фізіотерапевтичного відділення
лікарні. На теперішній час в умовах фізіотерапевтичного
відділення лікарні щороку проходять лікування та реабілітацію
понад 8 тис. дітей, які отримують майже 160 тис. процедур. В
середньому на 1 хворого – 18-20 процедур.
Створення Центру дозволить:
впровадити на сучасному рівні реабілітаційні заходи для дітей з
ДЦП, тяжкими станами після кардіологічних, неврологічних,
хірургічних втручань та інших захворювань, що спричиняють
інвалідність;
знизити показники захворюваності та кількість ускладнень
хронічних захворювань у дітей;
скоротити терміни реабілітації та відновлення здоров’я дітей після
хвороб;
досягти економії бюджетних коштів, за рахунок зменшення витрат
на стаціонарне лікування на 15-20 %;
покращити обізнаність батьків з питань формування здоров’я та
сформувати в них відповідальне відношення до здоров’я своїх
дітей;
активізувати інформаційну кампанію з пропаганди здорового
способу життя серед населення м. Запоріжжя та Запорізької
області.
Збільшення спектру та кількості послуг з відновного та
реабілітаційного лікування з 30 до 50 видів послуг.
Приведення
приміщень
фізіотерапевтичного
відділення
КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5», до
сучасних норм та стандартів надання медичної допомоги;
оснащення Центру лікувальною апаратурою та відповідним
інвентарем, спортивними тренажерами, облаштування кабінету
психологічної релаксації та сенсорної кімнати;
обладнання галокамери, кабінету лазеротерапії та мікрохвильової
резонансної терапії;
поновлення роботи бальнеологічного блоку (басейн, кабінет
гідрокінезотерапії, лікувальних душів та ванн).
Лютий 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
19930,0
21560,0
41490,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), міжнародні донори, міжнародна технічна допомога,
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учасники реалізації
проекту:
Інше:
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завдання Стратегії:
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Цілі проекту:
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проект матиме
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отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

бізнес
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
Запорізька міська рада, Проект міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС)

1.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного
обслуговування
1.8. Удосконалення надання екстреної та реанімаційної
допомоги мешканцям м. Мелітополя та Мелітопольського
госпітального округу
Приведення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги
і реанімації та інтенсивної терапії лікарні інтенсивного лікування
до рамкових вимог, збільшення потужності лікарні та приведення її
до сучасної моделі лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня;
забезпечення готовності лікарні до надання екстреної медичної
допомоги хворим (потерпілим) при масовому надходженні хворих
(потерпілих) до лікарні, у тому числі під час ліквідації медикосанітарних наслідків надзвичайних ситуацій;
реконструкція відділень екстреної (невідкладної) медичної
допомоги, реанімації та інтенсивної терапії КУ «ТМО»
Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та ШМД»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Територія Мелітопольського госпітального округу (до складу
округу входить 8 територіально-адміністративних одиниць відповідно до розпорядження КМУ від 22.03.2017 № 201-р, а саме:
м. Мелітополь, Веселівський, Мелітопольський, Приазовський,
Якимівський райони; Ботіївська, Веселівська та Гірсівська ОТГ)
291 тис. осіб
Міністерством охорони здоров’я України розпочато впровадження
змін в систему екстреної медичної допомоги, яка не може
функціонувати без лікарні інтенсивного лікування з відповідною
структурою, до якої входить відділення невідкладних станів, яке
повинно відповідати встановленим вимогам та давати змогу
швидко, ефективно, якісно проводити діагностику, сортування
хворих та надавати невідкладну допомогу на ранньому
госпітальному етапі.
Особливості розташування м. Мелітополя на автомагістралях
потребують збільшення потужності лікарні та підвищення
ефективності надання екстреної медичної допомоги на ранньому
госпітальному етапі та реанімаційної допомоги.
Підвищення потужності та ефективності надання екстреної та
реанімаційної допомоги планується шляхом реконструкції
приміщень існуючих відділень.
Реконструкцією планується будівництво утепленого боксу для
транспортування пацієнтів з карети швидкої медичної допомоги в
приміщення відділення з улаштуванням окремого входу,
створенням приймально-сортувальних залів, діагностичної зони,
зони інтенсивної терапії та реанімації тощо.
Підвищення якості надання медичної допомоги забезпечується
зміною в організації надання екстреної медичної допомоги тяжким
хворим після реконструкції приміщень, наявністю сучасного
медичного обладнання та комфортних умов перебування пацієнтів
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Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

у лікарні.
Проект розраховано перш за все на отримання соціального ефекту,
але
при
виконанні
робіт
планується
впровадження
енергоефективних технологій та заміна медичного обладнання на
енергоефективне. Також покращення якості надання екстреної та
реанімаційної допомоги дозволить зменшити період перебування
пацієнта у лікарні, що в свою чергу призведе до економії
бюджетних коштів.
Покращення якості надання екстреної та реанімаційної допомоги
населенню міста та території госпітального округу, а також ВПО
при станах, що загрожують життю;
зменшення показників летальності пацієнтів та розбіжності
діагнозів;
завершення будівництва (реконструкції) об’єкту в обсягах,
передбачених проектно-кошторисною документацією.
Проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції
приміщень відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
з улаштуванням приймально-сортувальних залів, діагностичної
зони, зони інтенсивної терапії та реанімації тощо;
проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції
приміщень відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної
терапії;
оснащення відділень першочерговим сучасним обладнанням.
Січень 2019 – травень 2020 року
2019
2020
Разом
8500,0
3500,0
12000,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції) та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Запорізька обласна рада, Запорізька обласна державна
адміністрація, Мелітопольська міська рада та її структурні
підрозділи

1.2.1 Підвищення доступності та ефективності медичного
обслуговування
1.9.
Зміцнення
матеріально-технічної
та
лікувальнодіагностичної бази закладів охорони здоров’я Запорізької
області
Підвищити та удосконалити якість надання медичних послуг
населенню області.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Матеріально-технічний стан закладів охорони здоров’я, в цілому
суттєво впливає на якість надання медичної допомоги пацієнтам,
тому в першу чергу турбує проблема зношеності обладнання та
стану будівель. У зв’язку з цим, матеріально-технічна база закладів
охорони здоров’я, потребує значного оновлення, оснащення
сучасним медичним, у тому числі діагностичним обладнанням,
заміни старого обладнання котре вичерпало свій ресурс. Ряд
будівель та споруд закладів та установ охорони здоров’я області
мають незадовільний технічний стан, потребують проведення
будівельних робіт, в тому числі підвищення їх енергоефективності.
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Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року
Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Покращення технічного стану будівель закладів, подовження
терміну їх експлуатації, покращення енергоефективності будівель,
що в свою чергу призведе до економії споживання паливноенергетичних ресурсів;
покращення умов перебування пацієнтів та працівників в
приміщеннях будівель; забезпечення закладів охорони здоров’я
області матеріально-технічними засобами, сучасним медичним
обладнанням та устаткуванням, транспортом;
покращення надання медичних послуг в області.
Придбання та ремонт медичного обладнання;
придбання транспорту;
налагодження системи протипожежної безпеки;
встановлення систем відеоспостереження;
покращення технічного стану (капітальний ремонт, реконструкція)
будівель/приміщень закладів та установ області, включаючи
підвищення
енергоефективності
від
впровадження
енергозберігаючих технологій у процесі ремонту та відновлення
будівлі, в т.ч.: реконструкцію обласного протитуберкульозного
диспансеру; реконструкцію будівель та інженерних мереж
комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної та
швидкої медичної допомоги» в м. Запоріжжя; створення сучасного
діагностичного центру; створення та оснащення сучасного
онкологічного лікувально-діагностичного центру.
Лютий 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
371380,568
567923,088
939303,656
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції) та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Запорізька обласна державна адміністрація, райдержадміністрації
Запорізької області

1.2.1 Підвищення доступності та ефективності медичного
обслуговування
1.10. Створення обласного центру медичної реабілітації
Надання висококваліфікованої медичної реабілітаційної допомоги
для відновлення та поліпшення стану здоров’я ветеранів війни,
демобілізованих, учасників бойових дій з дотриманням усіх
сучасних вимог.
Запорізька область
56 тис. ветеранів війни
Реконструкція комунального закладу «Госпіталь ветеранів війни»
Запорізької обласної ради задля створення обласного центру
медичної реабілітації. Планується збільшення ліжкового фонду для
лікування цієї категорії громадян до 160 ліжок (у тому числі 6
ліжок інтенсивної терапії) з утворенням реабілітаційного центру
(40 ліжок) для відновного лікування демобілізованих, учасників
бойових дій.
Проектом передбачається будівництво корпусів, реконструкція
старих корпусів госпіталю та створення сучасного закладу охорони
здоров’я, оснащеного новітнім та сучасним медичним
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Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

обладнанням, із впровадженням інноваційних технологій в
медичній галузі.
Завершення будівництва сучасного закладу охорони здоров’я та
реконструкції корпусів закладу, дозволить надавати всебічну
медичну і психологічну допомогу ветеранам війни, у тому числі
демобілізованим учасникам АТО, що буде сприяти зниженню рівня
захворюваності, інвалідності, смертності, випадків суїциду,
алкоголізму та наркоманії серед цієї категорії громадян,
поліпшенню якості життя, у тому числі відновленню
працездатності.
Створення сучасного обласного центру медичної реабілітації.
Проектом передбачено провести будівництво шестиповерхового
корпусу та корпусів господарської зони, благоустрій території.
У новій будівлі планується розташувати:
на технічному поверсі – технічні і службові приміщення, комори
для зберігання товарів медичного призначення, побутові
приміщення для медичного архіву та інше;
на першому поверсі – приймальне відділення, фізіотерапевтичний
блок, відділення та кабінети клініко-діагностичної лабораторії;
на другому поверсі – реабілітаційне відділення на 40 ліжок;
на третьому та четвертому поверхах – неврологічне відділення на
60 ліжок;
на п’ятому та шостому поверхах –терапевтичне відділення на 60
ліжок (з 20 кардіологічними ліжками та 6 ліжками інтенсивної
терапії).
Окремий корпус рентген-кабінету з рентгендіагностичним
комплексом на 3 робочих місця. Корпуси адміністративний,
їдальня – клуб та корпуси господарської зони у складі: гаражі на 4
бокси, котельня, пральня, майстерня, дезінфекційна камера.
Передбачено провести реконструкцію існуючих корпусів
госпіталю.
Лютий 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
21000,0
26000,0
47000,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет
Запорізька обласна державна адміністрація, Департамент
капітального будівництва обласної державної адміністрації

1.2.1 Підвищення доступності та ефективності медичного
обслуговування
1.11. Будівництво сучасного хірургічного корпусу для надання
медичної допомоги дітям
Покращення надання медичної допомоги дітям враховуючи всі
необхідні методики лікування і сучасне медичне обладнання, що
сприятиме підвищенню якості життя, зменшенню соціальної
напруги в суспільстві.
Планується будівництво нового хірургічному корпусу для
Комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча
лікарня» Запорізької обласної ради на 110 ліжок, який
запроектовано із застосуванням нових будівельних технологій,
забезпеченням сучасних умов лікування, діагностики та
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:

реабілітації дітей зі всієї області.
Запорізька область
Дитяче населення Запорізької області
На даний час технічний стан існуючої будівлі хірургічного корпусу
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча
лікарня» Запорізької обласної ради, у якому щорічно проводиться
лікування близько 4 тис. пацієнтів, 100 з яких новонароджені,
класифікується як непридатний і не підлягає реконструкції.
Існує необхідність будівництва хірургічного корпусу.
В хірургічному корпусі обласної клінічної дитячої лікарні
надаватиметься весь спектр хірургічної допомоги дітям із
захворюваннями різного рівня складності, а також забезпечена
цілодобова ургентна допомога пацієнтам області.
Оснащення новим діагностичним медичним обладнанням
(комп’ютерний та магнітно-резонансний томографи), які відкриють
нові можливості у проведенні діагностики та лікування.
В новому хірургічному корпусі планується щорічно надавати
допомогу близько 5 тис. хворим, проводити 3 тис. операційних
втручань (наразі – 1,2 тис.). В рентгенологічному відділенні,
оснащеному сучасними цифровими рентген-апаратами, планується
проводити близько 18 тис. досліджень (наразі – 15 тис.).
Відповідно до проектно-кошторисної документації, затвердженої
розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.05.2016
№ 292, передбачається будівництво нового 6-ти поверхового
хірургічного корпусу на 110 ліжок, який забезпечить цілодобову
ургентну допомогу та планову медичну допомогу.
У новій будівлі хірургічного корпусу планується розташувати:
в підвальному приміщенні – технічні і службові приміщення,
комори та деякі приміщення приймального відділення;
на першому поверсі – приймальне та рентгенологічне відділення;
на другому поверсі – відділення хірургії та адміністративно-офісні
приміщення;
на третьому – відділення функціональної діагностики та кабінети
ендоскопії;
на четвертому - відділення нейрохірургії;
на п’ятому – відділення гнійної хірургії з ЛОР ліжками;
на шостому поверсі – відділення анестезіології з ліжками
інтенсивної терапії.
Операційні в кожному хірургічному відділенні планується
оснастити сучасним медичним обладнанням та вентиляцією, що
покращить умови проведення оперативних втручань.
Розміщення хірургічних відділень з дотриманням санітарноепідемічних вимог дозволить оптимізувати роботу та сприятиме
перешкоджанню розвитку внутрішньо лікарняних інфекцій шляхом
виключення контакту післяопераційних «чистих» і «гнійних»
хворих, організації умов для післяопераційного перебування
хворих у спеціально обладнаних палатах, наявності достатньої
кількості перев’язувальних і процедурних.
Всього в хірургічному корпусі планується розташувати 6
операційних (на даний час їх 4).
Також передбачається улаштування нових під’їзних шляхів, в тому
числі до приймального покою, що забезпечить більш швидкий
під’їзд автомобілів швидкої медичної допомоги.
Лютий 2019 – грудень 2020 року
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Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2019
2020
Разом
71962,527
136346,425
208308,952
Обласний бюджет, державний бюджет (ДФРР, субвенції)

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

1.2.2. Формування здорового способу життя

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис
проекту:

Запорізька
обласна
державна
адміністрація,
Управління
капітального будівництва обласної державної адміністрації

1.12. Модернізація, будівництво, реконструкція, облаштування
об’єктів спортивної, молодіжної та оздоровчої інфраструктури
Запорізької області
Оперативна мета:
покращення стану здоров’я населення;
формування здорового способу життя;
забезпечення жителів області широкими можливостями для
задоволення потреб у фізичній активності та участі в масовому
спортивному русі, забезпечення реалізації спортивного потенціалу
людей з обмеженими можливостями;
модернізація існуючих спортивних об’єктів Запорізької області;
розширення мережі закладів фізичної культури, збереження та
покращення їх матеріальної бази;
підтримка зв’язків із громадськістю з метою залучення громад і
населення до поширення здорового способу життя;
надання можливості для реалізації творчого потенціалу молоді
Запорізького краю;
створення належних умов для проведення медичного забезпечення
спортсменів-членів збірних команд України та їх резерву, учнів
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих спортивних
інтернатів, спеціалізованих закладів освіти з фізичної культури та
спорту різного рівня.
Запорізька область
Об’єкти спортивної, молодіжної та оздоровчої інфраструктури у
змозі приймати близько 323,3 тис. осіб.
Це молодь, спортсмени з олімпійських, не олімпійських видів
спорту, ветерани спорту, особи з обмеженими фізичними
можливостями, бійці АТО, яким необхідно відновлення після
бойових дій та реабілітація, учні центру «Інваспорт» і спортінтернату, та інших дитяче – юнацьких спортивних закладів міста
та області, жителі області, які мають потребу у фізичній активності
та участі у масовому спортивному русі.
Модернізація, будівництво, реконструкція, облаштування об’єктів
спортивної, молодіжної та оздоровчої інфраструктури Запорізької
області, зокрема:
реконструкція будівлі КЗ «ЗОДЮСШ» ЗОР м. Запоріжжя;
проведення ремонтних робіт з утеплення та облаштування фасаду
та зовнішніх стін, будівлі та фойє КУ «Запорізький обласний
центр молоді»;
будівництво спортивного плавального басейну у м. Пологи;
будівництво спортивного корпусу і котельні КЗ «Запорізька
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного
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Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:

профілю» ЗОР м. Запоріжжя;
реконструкція стадіону м. Енергодар;
капітальний ремонт покрівлі будівлі КУ «Обласний лікарськофізкультурний диспансер» ЗОР;
будівництво нових, реконструкція існуючих футбольних полів
(майданчиків, стадіонів) зі штучним покриттям в Запорізькій
області, т.ч. виготовлення проектної документації;
утеплення фасаду адміністративної будівлі ДЮСШ м. Бердянськ із
встановленням сонячних колекторів для приготування гарячої
води;
створення спільного спортивного та ігрового простору на території
міського парку для дітей з інвалідністю та дітей у м. Токмак;
будівництво нових, реконструкція існуючих спортивних
майданчиків зі штучним гумовим покриттям та вуличними
тренажерами в Запорізькій області;
капітальний ремонт приміщень Центру культури, спорту та
дозвілля для облаштування спортивного залу, Дмитрівська сільська
рада, Бердянський район;
забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем стадіонів
«Локомотив» та «Мінерал» м. Пологи;
реконструкція сільських клубів з їх перепрофілюванням під
спортивно-дозвіллеві комплекси;
оновлення, придбання та встановлення систем автоматичного
оповіщення про пожежну загрозу у закладах фізичної культури та
спорту області.
Створення сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку громадян;
створення умов для відвідування спортивних баз більшою кількість
відвідувачів з метою організації оздоровлення різних верств
населення;
створення спортивних баз для організації та проведення
спортивних змагань, свят обласного, Всеукраїнського та
міжнародного рівню;
створення умов для проведення навчально-тренувального процесу
спортсменів всіх рівнів;
покращання умов для забезпечення диспансерного спостереження
за особами, які займаються фізичною культурою та спортом;
зменшення витрат на теплопостачання та енергоносії.
Підготовка проектно-кошторисної документації на модернізацію
(будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, облаштування)
об’єктів спортивної, молодіжної та оздоровчої інфраструктури;
організація проведення тендерних закупівель;
організація виконання будівельних робіт.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
146135,737
140188,798
286324,535
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції) та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Запорізька обласна рада, Запорізька обласна
адміністрація, органи місцевого самоврядування

1.2.2. Формування здорового способу життя

державна
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Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис

1.13. Реконструкція комплексу будівель та споруд стадіону
«Торпедо» м. Бердянськ
Створення належних умов для проведення спортивних змагань
національного рівня, реабілітації спортсменів на базі лікувальнооздоровчих закладів міста;
створення нових робочих місць;
популяризація здорового способу життя.
м. Бердянськ, Запорізька область
Населення м. Бердянськ понад 116 тис. осіб, мешканці області
Стадіон «Торпедо», розташований в центральній часині міста, це
головний спортивний заклад Бердянська, який фактично не діє
через незадовільний технічний стан.
Реконструкція стадіону вирішить проблему відсутності в місті
сертифікованих спортивних споруд, придатних для проведення
змагань міського, обласного та державного рівня.
Реалізація проекту є одним із заходів щодо залучення населення до
занять спортом у сприятливих умовах та популяризацію здорового
способу життя серед молоді, що є однією з функцій органів
держави та місцевого самоврядування.
Вирішення проблеми нестачі сертифікованих спортивних споруд в
області та Україні.
Реконструкція
ігрового
поля,
адміністративної
будівлі,
спортивного залу, бігових доріжок.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
45555,172
90568,798
136123,970
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції) та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Запорізька обласна державна адміністрація, органи місцевого
самоврядування

1.2.2. Формування здорового способу життя
1.14. Реконструкція будівель та споруд Комунального закладу
«Запорізька
школа
вищої
спортивної
майстерності»
Запорізької обласної ради
Покращення стану здоров’я населення;
формування здорового способу життя; забезпечення реалізації
спортивного потенціалу − людей з обмеженими можливостями;
залучення населення до поширення здорового способу життя.
Запорізька область, м. Запоріжжя
Щоденно заклад у змозі приймати близько 700 осіб.
Це спортсмени з 14 олімпійських видів спорту, ветерани спорту,
особи з обмеженими фізичними можливостями, бійці АТО, яким
необхідно відновлення після бойових дій та реабілітація,
спортсмени СДЮШОР, учні центру «Інваспорт» і спорт інтернату,
та інших дитяче – юнацьких спортивних закладів міста та області.
Будівництво та встановлення захисного куполу над плавальним
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проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
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проекту:
Інше:
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завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

басейном;
модернізація та ремонт чаші басейну, системи водопідготовки,
водоочищення та водообігу у плавальному басейні:
придбання установки ультрафіолетового доочищення води;
заміна пісочного фільтра;
капітальний ремонт спортивного манежу;.
поточний ремонт атлетичного залу;
капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзду до школи та
облаштування площадки автомобільної стоянки;
реконструкція школи – роботи з надбудови третього поверху
школи для розміщення медико – відновлювального центру та
гуртожитку;
поточний ремонт у фойє, роздягальнях і душових школи.
Економія енергоносіїв до 40%;
зменшення витрат на придбання хімічних реагентів для обробки
води;
захист плавального басейну від зовнішнього середовища;
створення сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку громадян;
створення умов для відвідування спортивної бази ШВСМ більшою
кількістю відвідувачів, з метою організації оздоровлення різних
верств населення;
організація школи плавання на базі комунального закладу з метою
розвитку цілорічно життєво важливого навику для людей міста та
області;
створення спортивної бази для організації та проведення
спортивних змагань, свят обласного, Всеукраїнського та
міжнародного рівнів;
створення умов для проведення навчально – тренувального
процесу спортсменів всіх рівнів.
Створення належних умов для всебічної підготовки спортсменів
високого рівня, підвищення рівня виступів запорізьких
спортсменів, членів збірних команд України на змаганнях
Національного та міжнародного рівнів, збільшення кількості
спортсменів високого рівня (членів збірної команди України,
учасників офіційних міжнародних змагань), покращення мотивації
спортсменів - зменшення відтоку спортсменів до інших регіонів та
країн, збільшення кількості видів спорту в області орієнтованих на
високі спортивні результати.
Січень – грудень 2019 року
2019
2020
Разом
35450,0
35450,0
Обласний бюджет, державний бюджет (ДФРР, субвенції)
Органи місцевого самоврядування, Запорізька обласна державна
адміністрація, Комунальний заклад «Запорізька обласна школа
вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради

1.3.1. Модернізація мережі установ соціального захисту населення
1.15. Модернізація установ соціального захисту населення в
Запорізькій області
Покращення умов проживання осіб похилого віку та осіб з
інвалідністю І, ІІ групи в інтернатних установах системи
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

соціального захисту населення в Запорізькій області.
Запорізька область, зокрема м. Бердянськ, м.
Новомиколаївський район

Запоріжжя,

Особи похилого віку та особи з інвалідністю І, ІІ групи, які
перебувають в закладах соціального захисту області
У КУ «Бердянський геріатричний пансіонат» ЗОР підігрів води для
потреб осіб похилого віку здійснюється газовою котельнею.
Модернізація системи гарячого водопостачання включає в себе
заходи із встановлення сонячних батарей, які забезпечать підігрів
води для потреб 200 осіб похилого віку та економію до 800 тис.
грн. на використанні газу.
У КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» ЗОР гаряча вода
подається централізовано міськими тепловими мережами.
Модернізація системи гарячого водопостачання включає в себе
заходи з встановлення сонячних батарей, які забезпечать підігрів
води для потреб 230 осіб похилого віку, та економію у сумі 500
тис. грн. на оплаті за централізоване гаряче водопостачання.
У КУ «Любицький психоневрологічний інтернат» ЗОР підігрів
води для потреб банно-прального відділення здійснює котельня на
твердому паливі. Модернізація системи гарячого водопостачання
включає в себе заходи з встановлення сонячних батарей, які
забезпечать підігрів води для потреб 154 осіб з інвалідністю І, ІІ
групи та економію до 200 тис. грн.
У 2012 році на базі КУ «Новомиколаївської ЦРЛ» РДА: відкрита
філія КУ «Любицький психоневрологічний інтернат» ЗОР, для
постійного проживання 100 осіб з інвалідністю І, ІІ групи
психоневрологічного профілю. Передані будівлі житлових
корпусів знаходяться в стані часткової руйнації, не придатні для
проживання підопічних, та потребують проведення реконструкції.
Виконання реконструкції та капітального ремонту вищезазначених
будівель
дасть
змогу
задовольнити
потребу
обласної
територіальної громади в послугах, які надають інтернатні
установи системи соціального захисту населення та не допустити
виникнення черги на влаштування до зазначених установ, а також
покращить умови проживання підопічних інтернатів.
Зниження витрат на гаряче водопостачання до 1,5 млн. грн.;
збільшення кількості ліжко-місць в будинках-інтернатах
(на 70);
припинення подальшого руйнування будівель.
Розроблення проектно-кошторисної документації та виконання
робіт з модернізації системи гарячого водопостачання у КУ
«Бердянський геріатричний пансіонат» ЗОР, у КУ «Запорізький
геріатричний пансіонат» ЗОР;
проведення реконструкції корпусів № 7 та № 8 КУ «Любицький
психоневрологічний інтернат» ЗОР.
Квітень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
710,0
10722,0
11432,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Комунальна установа «Бердянський геріатричний пансіонат»
Запорізької обласної ради, Комунальна установа «Запорізький
геріатричний пансіонат» Запорізької обласної ради, Комунальної
установи «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради, Департамент соціального захисту населення
Запорізької облдержадміністрації
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Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1.3.1. Модернізація мережі установ соціального захисту населення
1.16. Удосконалення системи надання соціальних послуг
шляхом впровадження сучасних технологій
Запровадження пілотного проекту як нового ефективного
механізму взаємодії органів соціального захисту населення з
мешканцями міста;
створення умов, які дозволять подолати соціальну ізольованість
вразливих верств населення (особи з інвалідністю, люди похилого
віку, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи тощо) та дадуть
їм можливість повної інтеграції у громаду.
Дніпровський район м. Запоріжжя. У подальшому –
розповсюдження на всі райони м. Запоріжжя та Запорізьку область
Понад 130 тис. мешканців Дніпровського району міста, у
подальшому всі райони міста Запоріжжя, Запорізька область
Розроблення та впровадження в управлінні праці та соціального
захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському
району власного веб-сайту з функцією «персональний кабінет»;
розробка та наповнення інтерактивної карти району з метою
надання консультативних та інформаційних послуг громадянам в
режимі on-line.
Повна та оперативна інформованість населення щодо питань
соціального захисту, змін у чинному законодавстві України;
обізнаність про міські та державні програми соціального захисту,
спрямовані на підтримку громадян, які перебувають у складних
життєвих обставинах, і не в змозі їх подолати за допомогою
наявних засобів та можливостей;
зменшення кількості звернень громадян на особисті прийоми та на
«гарячі телефонні лінії».
Оперативне наповнення веб-сайту та інтерактивної карти
відповідною інформацією за усіма напрямами діяльності
управління
Січень – грудень 2019 року
2019
2020
Разом
200,0
200,0
Місцевий бюджет м. Запоріжжя
Запорізька міська рада, управління соціального захисту населення
міської ради, управління праці та соціального захисту населення
міської ради по Дніпровському району

1.3.2 Покращення інструментів просторового планування та
управління регіональним розвитком
1.17. Створення та підтримка функціонування містобудівного
кадастру Запорізької області на регіональному, районному та
місцевому рівнях
Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення
містобудівного кадастру Запорізької області на регіональному,
районному та місцевому рівнях.
Створення та підтримка функціонування містобудівного кадастру
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

на регіональному, районному та місцевому рівнях (у тому числі,
створення та підтримка функціонування ГІС-систем на рівні
об’єднаних територіальних громад).
За допомогою системи містобудівного кадастру планується сприяти
розробці та здійснювати моніторинг реалізації схем планування
територій районів, об’єднаних територіальних громад (у т.ч. як
частини району) та генеральних планів населених пунктів, планів
зонування територій, детальних планів територій.
Передбачення фінансового ресурсу для розроблення та оновлення
містобудівної документації, проектів розвитку транспортної та
іншої інфраструктури.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи
кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні,
лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю за
використанням природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими
кадастрами завдання, містобудівний кадастр має свої характерні
особливості, які обумовлюються інфраструктурою та екологічною
ситуацією.
Створення містобудівного кадастру області (регіональний рівень),
створення містобудівного кадастру району (районний рівень),
створення містобудівного кадастру об’єднаних територіальних
громад (місцевий рівень).
Інформаційна база для забезпечення містобудівної діяльності
обласної та районних рад, рад об’єднаних територіальних;
підвищення ефективності управлінських рішень на відповідних
рівнях влади за рахунок взаємної інформаційної інтеграції
містобудівної документації з програмами соціально – економічного
розвитку.
Придбання
та
встановлення
технічного
комплексу
геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру
(районного та місцевого рівнів);
придбання,
розроблення
та
встановлення
програмного
забезпечення
геоінформаційної
системи
та
геопорталу
містобудівного кадастру (регіонального, районного та місцевого
рівнів);
проведення інвентаризації наявних матеріалів на обласному,
районному та міському рівнях, дані яких передбачається ввести до
містобудівного кадастру та приведення їх у державну та місцеву
систему координат у цифровій формі;
формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та
введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу
містобудівного кадастру;
проведення інвентаризації наявних матеріалів на районному та
рівнях, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру
та приведення їх у державну та місцеву систему координат у
цифровій формі;
формування структури, наповнення та ведення банку даних
містобудівного кадастру на районному та місцевому рівнях;
забезпечення експлуатаційного режиму роботи геопорталу
містобудівного кадастру на обласному рівні;
забезпечення експлуатаційного режиму роботи геопорталу
містобудівного кадастру на районному та місцевому рівнях.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
2124,0
1026,0
3150,0
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

1.3.2 Покращення інструментів просторового планування та
управління регіональним розвитком
1.18. Розроблення містобудівної документації для об’єднаних
територіальних громад
Забезпечення об’єднаних територіальних громад схемами
планування території (у т.ч. як частини району) та їх населених
пунктів генеральними планами.
Удосконалити систему планування території громад.
Створення повноцінного життєвого середовища для громадян, та
умов для надання високоякісних та доступних публічних послуг.
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій
громад.

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

Фахівці з містобудування, місцеві органи виконавчої влади, обласна
державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Запорізька область
Населення Запорізької області
Містобудівна документація розробляється та затверджується в
інтересах відповідної територіальної громади, з урахуванням
державних, громадських та приватних інтересів, призначеної для
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови і
іншого використання території.
Удосконалення системи планування територій громад.
Створення підстав для сталого розвитку територій громад.
Збирання вихідних даних;
оновлення картографічної основи;
розроблення або внесення змін до містобудівної документації
відповідно до вимог стандартів;
проведення державної експертизи містобудівної документації (для
схем планування територій та генеральних планів міст).
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
51356,0
18503,0
69859,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцеві
бюджети, міжнародні донори
Фахівці з містобудування, місцеві органи виконавчої влади,
обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

1.4.1. Поліпшення стану водопостачання
1.19.

Розроблення

техніко-економічного

обґрунтування
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Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

будівництва центрального групового водоводу
Визначення оптимального варіанту забезпечення маловодних
центральних районів Запорізької області питною водою належної
якості з поверхневих джерел.
Василівський,
Веселівський,
Михайлівський,
Оріхівський,
Токмацький, Чернігівський райони та м. Токмак
Близько 220 тис. осіб
Надання якісних послуг централізованого водопостачання з р.
Дніпро в населені пункти зазначених територій, які не мають
доступу
до
централізованого
водопостачання
(відсутні
експлуатаційні запаси прісної води; 57 населених пунктів цих
територій області забезпечуються тільки привізною водою; якість
питної води з систем централізованого водопостачання 36
населених пунктів не відповідає нормативним вимогам). Існує
негайна потреба розробки техніко-економічного обґрунтування
будівництва центрального групового водогону Запорізької області.
Розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва
центрального групового водоводу.
Оцінка рівня забезпеченості населення маловодних районів
Запорізької області питною водою належної якості;
визначення
основних
можливих
напрямів
забезпечення
маловодних районів Запорізької області питною водою належної
якості;
визначення найбільш оптимального варіанту забезпечення
маловодних центральних районів Запорізької області питною
водою належної якості з поверхневих джерел.
Січень – грудень 2019 року
2019
2020
Разом
2000,0
2000,0
Обласний бюджет
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації, проектна організація

1.4.1. Поліпшення стану водопостачання
1.20. Створення електронної карти-схеми (бази даних) існуючої
системи водопостачання та водовідведення Запорізької області
Отримання об’єктивної інформації щодо існуючих мереж
водопостачання, водовідведення області та їх технічного стану;
визначення реальної пріоритетності у реалізації проектів
будівництва водопостачання та водовідведення на території
області.
Запорізька область
1734,109 тис. осіб
На сьогодні відсутня зведена інформація про існуючі мережі
водопостачання, водовідведення області та їх технічний стан, що
не дає можливості обґрунтовано визначити найбільш пріоритетні
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Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

проекти будівництва об’єктів водопостачання та водовідведення в
області. Проектом передбачається проведення інвентаризації
існуючих мереж водопостачання та водовідведення в цілому по
області, отримання інформації щодо їх технічного стану та
характеристик, наявності проектів щодо ремонту (ступінь їх
реалізації) та суми понесених збитків з поточних аварійних
ремонтів з виготовленням необхідних графічних матеріалів.
За результатами буде сформовано перелік пріоритетних об’єктів
водопостачання та водовідведення області для їх подальшої
реалізації.
Наявність актуалізованої інформації щодо технічного стану
існуючих мереж водопостачання та водовідведення області з
постійним її оновленням;
отримання можливості визначати найбільш пріоритетні проекти
будівництва об’єктів водопостачання та водовідведення області;
підвищення ефективності освоєння бюджетних коштів.
Інвентаризація існуючих мереж централізованого водопостачання
та водовідведення області, визначення їх технічного стану;
узагальнення та аналіз зібраної інформації;
розроблення креслень мереж і об’єктів водопостачання та
водовідведення;
формування карти-схеми існуючих мереж водопостачання та
водовідведення області.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
300,0
300,0
Обласний бюджет
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міст
обласного значення, надавачі послуг водопостачання та
водовідведення

1.4.1. Поліпшення стану водопостачання
1.21. Розвиток системи водопостачання населених пунктів
області
Забезпечення населення області якісною питною водою шляхом
модернізації та реконструкції систем водопостачання.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Внаслідок тривалої експлуатації без необхідного поточного
ремонту систем водопостачання, більшість об’єктів водопровідного
господарства області знаходяться в незадовільному технічному
стані, частина з них – в аварійному.
Загальна протяжність водопровідних мереж області становить
9797 км, з яких 35,5 % перебуває у ветхому та аварійному стані,
протяжність каналізаційних мереж області становить 1939,7 км, з
яких зношених 48,9 %.
Не забезпечено питним водопостачанням 362 населених пункти
області які користуються привізною водою та шахтними
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Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме

колодязями.
Розвиток
водопровідно-каналізаційних
мереж,
підвищення
ефективності і надійності їх функціонування суттєво стримує
недостатнє фінансування. Обсяги коштів, які виділяються з усіх
джерел, значно менші за потребу. Через велику капіталоємність
проектів та обмеженість фінансових ресурсів місцевих бюджетів,
будівництво та реконструкція об’єктів водопостачання та
водовідведення в окремих випадках ведуться впродовж 5-10 років.
На замовлення територіальних громад області виготовлено та
затверджено в установленому порядку 99 проектів з будівництва,
реконструкції та капітального ремонту централізованих систем
водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного
обладнання та технологій на загальну суму майже 582,0 млн. грн.,
із яких 28 проектів кошторисною вартістю 403,5 млн. грн.
потребують державної підтримки.
Фінансування робіт з модернізації системи водопостачання області
сприятиме підвищенню надійності її функціонування та
покращенню стану забезпечення населення області питною водою.
Це дозволить:
створити серії групових водопроводів для забезпечення якісною
питною водою населених пунктів області;
забезпечити споживачів якісною питною водою;
поліпшити режим водопостачання населених пунктів;
розширити мережі централізованого водопостачання в об’єднаних
на умовах співробітництва територіальних громадах.
Актуалізація інформації щодо потреби у питній воді та
інвентаризація існуючих джерел питного водопостачання,
визначення населених пунктів, що мають проблеми з
водопостачанням в регіоні;
мобілізація місцевих громад щодо безпосередньої участі в
реалізації проекту;
реконструкція та модернізація мереж питного водопостачання, що
знаходяться в аварійному стані або постачають воду, яка не
відповідає нормативам якості питної води;
посилення контролю за якістю питної води.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
284700,0
330250,0
614950,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцеві
бюджети, інші не заборонені джерела
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації, Департамент капітального будівництва
облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, КП «Облводоканал» ЗОР

1.4.2. Розвиток конкурентоспроможного середовища на ринку
обслуговування житла
1.22. Створення та діяльність обласного Револьверного фонду
для кредитування ОСББ
Підвищення експлуатаційних характеристик житлового фонду до
рівня сучасних стандартів, розвиток конкурентоспроможного
середовища на ринку обслуговування житла.
Запорізька область
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вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Населення Запорізької області
Більша частина житлового фонду області збудована у 1960-1970
роках. Внаслідок цього знос будівельних та огороджуючих
конструкцій житлових будинків складає в середньому 40-60 %,
аналогічний і навіть більший ступінь зносу внутрішньобудинкових
мереж.
Зазначене є однією з основних перешкод створення нових ОСББ,
оскільки мешканці багатоповерхівок побоюються залишитись сам
на сам у питаннях капітального ремонту та пов’язаних з ним витрат
власних коштів.
Фонд надає кошти ОСББ (які відповідають певним критеріям) на
поворотній основі, відсоткова ставка за користування коштами
Фонду є більш м’якою у порівнянні зі ставками комерційних
банків, участь в управлінні Фондом приймають в т.ч. представники
громадських організацій (об’єднань), що представляють інтереси
ОСББ.
Відновлення експлуатаційних якостей житлового фонду,
управління яким здійснюють ОСББ;
зниження обсягів споживання енергоресурсів в житлових
будинках;
збільшення кількості ОСББ в регіоні;
створення конкурентного середовища на ринку обслуговування
житла.
Створення управляючої структури та її регламенту, наглядових
органів;
відкриття рахунку та наповнення Фонду;
проведення конкурсів на відбір ОСББ та оцінка проектів;
здійснення співфінансування;
формування та затвердження звітів.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
5000,0
5000,0
10000,0
Обласний бюджет
Комунальна установа «Обласний Фонд підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради

3.2. Технічні завдання на проекти регіонального розвитку до
Програми 2. Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з
розвинутими індустріальним комплексом та інфраструктурою.
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме

2.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів
2.1. Розробка концепцій індустріальних парків Запорізької
області
Залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для створення
індустріальних парків у Запорізькій області, у т.ч. на територіях
старих промислових зон.
Запорізька область
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Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

300 тис. осіб
Розробка концепції індустріальних парків Запорізької області.
Рішення про створення індустріального парку приймається
ініціатором створення на основі затвердженої концепції
індустріального парку згідно з вимогами Закону України «Про
індустріальні парки». Індустріальний парк створюється на строк не
менше 30 років.
Ініціатор створення протягом трьох календарних днів з дня
прийняття рішення про створення індустріального парку
зобов’язаний подати до уповноваженого державного органу копію
рішення про створення індустріального парку та концепцію
індустріального парку.
Згідно статті 15 Закону України «Про індустріальні парки»
зазначена концепція є обов’язковим документом для реєстрації
індустріального парку.
Наявність індустріальних парків у Запорізькому регіоні, розвиток
інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури;
створення нових робочих місць, збільшення надходжень до всіх
рівнів бюджету;
розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури,
забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку
промислових підприємств.
Відведення земельних ділянок, пошук та робота з потенційними
інвесторами,
будівництво
та
реконструкція
відповідних
інфраструктурних об’єктів та об’єктів соціального значення.
Вибір території: комплекс організаційно-правових, планувальних
та інших дій ініціаторів створення індустріальних парків щодо
пошуку, викупу, відведення і встановлення на місцевості вільних
від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених для
створення індустріального парку.
Розробка концепції та вибір керуючої компанії індустріального
парку, укладення договору з ініціатором створення, вибір
учасників реалізації індустріального парку, укладення договору
про здійснення господарської діяльності у межах індустріального
парку.
Січень 2019 - грудень 2020 року
2019
2020
Разом
200,0
200,0
400,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), державно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні
донори
Профільні Міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади, Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
потенційні вітчизняні та іноземні інвестори

2.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів
2.2. Посилення спроможності об’єднаних територіальних
громад шляхом розробки Інвестиційних паспортів об’єднаних
територіальних громад Запорізької області
Залучення вітчизняних та іноземних інвесторів за допомогою
всебічної підтримки та широкого інформування щодо
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

перспективних інвестиційних проектів.
Запорізька область
Мешканці ОТГ
Проведення аналізу інвестиційної привабливості громади:
характеристика території;
виявлення основних переваг та пріоритетних секторів економіки;
інвестиційні пропозиції (розробка інвестиційних проектів або ідей,
пошук вільних земельних ділянок для інвесторів).
Активізація інвестиційної діяльності громад;
реалізація інвестиційних проектів ОТГ;
зростання попиту на українську продукцію на світовому ринку.
Сприяння залученню інвестиційних коштів, у т.ч. міжнародних
фінансових організацій у розвиток ОТГ;
оптимізація співпраці органів місцевого самоврядування та бізнесу;
виявлення переваг та пріоритетних секторів економіки ОТГ.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
100,0
100,0
200,0
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
Запорізька торгово-промислова палата, Агенція регіонального
розвитку, органи місцевого самоврядування

2.1.2. Забезпечення інвестиційної та інституційної підтримки, а
також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності
2.3. Підтримка та наповнення спеціалізованого веб-сайту
«Запорізька область – регіон можливостей»
Підвищення позитивних тенденцій та зрушень у процесі залучення
іноземних інвестицій в економіку Запорізької області.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Залучення вітчизняних та іноземних інвесторів за допомогою
всебічної підтримки та широкого інформування щодо
перспективних інвестиційних проектів, інфраструктури та
соціально-культурних особливостей регіону тощо.
Завдяки
підвищенню
обізнаності
щодо
інвестиційної
привабливості Запорізького регіону очікується збільшення притоку
інвестицій в економіку області.
Створення та наповнення Банку інвестиційних проектів;
експертна оцінка інвестиційного клімату Запорізької області;
відомості про нормативно-правове забезпечення режиму
іноземного інвестування;
загальний опис стану економіки регіону, бізнесовий клімат;
інвестиційні паспорти районів та міст обласного значення;
інформація про інвестиційні та виставкові заходи Запорізької
області та партнерів регіону;
дані про потенційні інвестиційні можливості, включаючи відомості
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

про наявні земельні ділянки.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
10,0
10,0
20,0
Обласний бюджет
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька
Запорізька торгово-промислова палата

обласна

рада,

2.1.2. Забезпечення інституційної та інформаційної підтримки, а
також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності
2.4. Проведення Інвестиційного форуму InCo (ІнтеграціяКооперація)
підвищення промислового потенціалу регіону;
підготовка інвестиційних продуктів;
забезпечення інформаційної та інституційної підтримки, а також
маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Організація та проведення щорічного форуму InCo в рамках якого
планується презентація потенціалу та інвестиційних можливостей
регіону міжнародним фінансовим установам та організаціям. А
також налагодження прямих контактів, розширення ринків збуту
продукції та розвиток коопераційних зв’язків.
Створення сприятливих умов для підвищення промислового
потенціалу регіону, збільшення ємності внутрішнього ринку та
експортних можливостей, розвиток міжнародної кооперації та
реалізація регіональних інвестиційних проектів.
Створення дискусійного майданчику для обговорення актуальних
питань реформи децентралізації влади в Україні;
представлення економічного потенціалу Запорізької області та
інвестиційних проектів;
налагодження міжнародних коопераційних зв’язків шляхом
залучення іноземних компаній;
обговорення міжнародного досвіду функціонування та розвитку
територіальних громад;
презентація програм та проектів міжнародної технічної допомоги;
сприяння налагодженню коопераційних зв’язків бізнесу з
новоствореними громадами;
обрання проектів для реалізації на території об’єднаних громад.
Червень 2019 – червень 2020 року
2019
2020
Разом
200,0
200,0
400,0
Обласний бюджет, бізнес, міжнародні донори, міжнародна
технічна допомога
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
Запорізька торгово-промислова палата, ТПП України, міжнародні
фінансові структури та дипломатичні місії
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Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

2.1.2. Забезпечення інституційної та інформаційної підтримки, а
також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності
2.5.
Підвищення
інституційної
спроможності
Агенції
регіонального
розвитку
Запорізької області
Cприяння у реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і
проектів регіонального розвитку, підвищення інвестиційної
привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних
ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального
розвитку, впровадження реформи децентралізації.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Постановою Кабінету Міністрів України № 258 «Про затвердження
Типового положення про агенцію регіонального розвитку» Уряд
створив умови для ефективної реалізації державної регіональної
політики за допомогою агенцій регіонального розвитку. Установа,
яка допомагатиме місцевій владі втілювати регіональну стратегію
розвитку і здійснювати заходи, передбачені планом з її реалізації
працюватимуть як офіс з надання консультацій щодо підготовки та
реалізації програм і проектів регіонального розвитку та загалом
сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону. Для
приведення Агенції регіонального розвитку Запорізької області до
норм європейських структур, відповідальних за регіональний
розвиток, необхідно посилити організаційну та інституційну
спроможність за допомогою проведення ряду навчально-освітніх
заходів та запровадження внутрішньо-організаційних процедур.
Реалізація проекту сприятиме вирішенню вищезазначеної
проблеми, а саме, підвищення інституційної спроможності
організації.
Результати
проекту
дозволять
підвищити
кваліфікаційний рівень членів Агенції, створити коло експертів з
різних сфер, створити базу ідей регіонального розвитку, розробити
унікальні навчальні програми, та ін.
Завдяки
підвищенню
обізнаності
очікується
створення
сприятливих умов для підвищення промислового потенціалу
регіону, збільшення ємності внутрішнього ринку та експортних
можливостей, розвиток міжнародної кооперації та реалізація
регіональних інвестиційних проектів.
Підвищення інституційної та організаційної спроможності Агенції;
створення висококваліфікованого експертного середовища;
розроблення навчальних курсів та проектів регіонального
розвитку; створення сучасного інформаційно-освітнього простору,
підвищення кваліфікаційного та експертного рівня членів Агенції
для надання якісних послуг; розширення переліку послуг з
регіонального розвитку для працівників органів місцевої влади,
бізнесу, НГО та інших зацікавлених сторін; підвищення рівня
поінформованості громадськості щодо діяльності та послуг
Агенції; поширення кращого досвіду регіонального розвитку
європейських та вітчизняних організацій; активізування діяльності
із залучення ресурсів, в тому числі за рахунок міжнародної
технічної допомоги.
Проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем
розвитку Запорізької області та подання пропозицій щодо шляхів їх
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

розв’язання;
розробка проектів регіональної стратегії розвитку, плану заходів з
її реалізації, пропозицій щодо внесення змін до цих документів;
підготовка проектів регіонального розвитку, що відповідають
пріоритетам регіональної стратегії розвитку та Державній стратегії
регіонального розвитку;
формування інвестиційної привабливості регіону, залучення
інвестицій в економіку регіону;
залучення для регіонального розвитку приватних коштів, коштів
міжнародних організацій та проектів;
підтримка міжсекторної співпраці - бізнес, влада, організації
громадянського суспільства в регіоні;
підтримка міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
підтримка діяльності щодо формування регіональної (обласної)
ідентичності та територіального брендування;
організація внутрішніх процедур Агенції;
навчання членів Агенції та створення кола експертного
середовища;
вивчення кращого міжнародного та вітчизняного досвіду
діяльності організацій регіонального розвитку;
розроблення навчальних курсів та проектів регіонального розвитку,
створення сучасного інформаційно-освітнього простору;
підвищення рівня поінформованості громадськості щодо діяльності
Агенції.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
3500,0
3500,0
7000,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), державно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні
донори, проекти та програми МТД
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
міськвиконкоми міст обласного значення, районні державні
адміністрації та районні ради, Агенція регіонального розвитку
Запорізької області, Запорізька торгово–промислова палата, а
також підприємства, установи та організації різних форм власності,
громадські організації.

2.1.2. Забезпечення інвестиційної та інституційної підтримки, а
також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності
2.6. Проведення форуму із залученням внутрішніх інвесторів,
розвитку інфраструктури та реалізації проектів соціальної
відповідальності
Залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів для реалізації
інфраструктурних, комерційних і соціальних проектів на території
громад і міст Запорізької області.
Сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в регіоні.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Організація та проведення форуму з питань впровадження моделі
державно-приватного партнерства в регіональній економіці та
соціальній сфері, в рамках якого планується презентація

68
План заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи

європейського та українського досвіду реалізації програм ДПП,
проектів громад і міст потенційним внутрішнім і зовнішнім
інвесторам.
Впровадження досвіду соціально-орієнтованого та соціальновідповідального підприємництва.
Створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури та
соціальної сфери;
розвиток внутрішньої і міжнародної кооперації; реалізація
регіональних інвестиційних проектів.
Створення дискусійного майданчику для обговорення перспектив
реалізації проектів державно-приватного партнерства на території
Запорізької області.
Презентація інфраструктурних та соціальних проектів потенційним
інвесторам.
Налагодження зв’язків із внутрішніми та зовнішніми інвесторами.
Презентація досвіду функціонування соціально-відповідальних
підприємств.
Сприяння розповсюдженню концепції соціальної відповідальної та
соціальної орієнтованості в підприємницькому середовищі
Запорізької області.
Квітень 2019 – листопад 2020 року
2019
2020
Разом
200,0
200,0
400,0
Обласний бюджет, бізнес, міжнародні донори
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
Запорізька торгово-промислова палата, міжнародні інституції

2.1.2. Забезпечення інвестиційної та інституційної підтримки, а
також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності
2.7. Представлення інвестиційних можливостей і проектів
об’єднаних територіальних громад області на виставковоконгресних заходах в Україні та закордоном
Залучення інвестиційних коштів, у т.ч. міжнародних фінансових
організацій у розвиток об’єднаних територіальних громад.
Оптимізація співпраці органів місцевого самоврядування та
бізнесу.
Виявлення переваг та розвиток пріоритетних секторів економіки
об’єднаних територіальних громад.
Запорізька область
Мешканці ОТГ
Cтворення та презентація сучасних експозицій інвестиційних
проектів об’єднаних територіальних громад.
Активізація інвестиційної діяльності об’єднаних територіальних
громад шляхом імплементації міжнародного досвіду, залучення
інвестицій та розвитку кооперації між представниками ОТГ
України і компаніями – вітчизняними та іноземними
постачальниками товарів та послуг;
реалізація інвестиційних проектів ОТГ.
Залучення вітчизняних та іноземних інвесторів за допомогою
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проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

всебічної інформаційної підтримки та широкого представлення
перспективних інвестиційних і коопераційних проектів під час
проведення конгресів, виставкових заходів.
Березень 2019 – листопад 2020 року
2019
2020
Разом
250,0
250,0
500,0
Обласний бюджет, бюджети ОТГ, міжнародні донори, міжнародна
технічна допомога
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
Запорізька торгово-промислова палата, ТПП України, міжнародні
фінансові структури та дипломатичні місії

2.1.2. Забезпечення інвестиційної та інституційної підтримки, а
також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності
2.8. Створення та представлення стенду Запорізької області на
ключових регіональних і національних виставково-конгресних
заходах
Розвиток міжнародної кооперації та реалізація регіональних
інвестиційних проектів.
Запорізька область, Україна, міжнародна спільнота
Населення Запорізької області
Дизайн-розробка, виготовлення та представлення сучасного
постійно діючого стенду Запорізької області на ключових
регіональних і національних виставково-конгресних заходах.
Створення сприятливих умов для підвищення промислового
потенціалу регіону;
збільшення ємності внутрішнього ринку та експортних
можливостей;
розвиток міжнародної кооперації та реалізація регіональних
інвестиційних проектів.
Презентація
економічного
потенціалу
та
інвестиційних
можливостей Запорізької області під час проведення міжнародних
та національних виставково-конгресних заходів (виставки
АгроТехСервіс, Машинобудування. Металургія, ЕкоФорум, ІнКо
Форум, Енергоефективне будівництво).
Лютий 2019 – жовтень 2020 року
2019
2020
Разом
400,0
400,0
800,0
Обласний бюджет, бізнес, міжнародні донори, міжнародна
технічна допомога
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
Запорізька торгово-промислова палата, ТПП України, міжнародні
фінансові структури

2.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу
2.9. Створення в Розівському районі Запорізької області
енергосервісної компанії «ЕСКО»
Забезпечення
населення
якісними
житлово-комунальними
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

послугами;
стимулювання залучення інвестицій;
збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції;
підтримка зайнятості сільського населення;
розвиток інфраструктури сільських територій;
підвищення енергоефективності та підтримка альтернативної
енергетики.
Розівський район Запорізької області
Майже все населення району таких соціальних груп, як учнівська
молодь, службовці, інтелігенція і працівники аграрного сектору
району
Як реальну альтернативу існуючий сьогодні в районі системі
опалення бюджетних установ, пропонується перехід систем
централізованого опалення аграрних районів на використання як
палива пресованої соломи замість вугілля чи газу. Європа вже
давно використовує солому як паливо для сучасних котелень,
поліпшуючи місцеву екологію і підвищуючи економічну складову
місцевої економіки. В Україні позитивний світовий досвід
використання соломи для опалювання шкіл, дитячих садків,
адміністративних будинків і житлових приміщень успішно
використовується з 2000 року. Установлений в селі Дрозди
Білоцерківського району Київської області в рамках українськодатського проекту перший в Україні котел для спалювання соломи
працює опалюючи всю комунальну інфраструктуру села. З 2002
року вітчизняні заводи освоїли серійне виготовлення сучасних
теплогенераторів – котлів для спалювання соломи за ліцензією
датської компанії «Passat Energi» потужністю від 150 до 900 МВт.
За результатами вивчення протягом п’яти останніх років
вітчизняного досвіду експлуатації котлів для спалювання соломи,
реалізація проекту передбачає переведення опалення комунальної
сфери району на місцеве, поновлюване біопаливо – пресовану
солому.
Оригінальність і новизна бізнес ідеї полягає в тому, що планується
перевести на опалення соломою не тільки сільські школи району, а
й інші бюджетні установи райцентру, які сьогодні централізовано
опалюються вугільними котельнями.
Забезпечення енергетичної незалежності району;
підвищення рентабельності вирощування зернових у районі;
створення нових додаткових робочих місць;
створення місцевого ринку соломи, як біопалива;
зменшення забруднення території вугільним шлаком і викидами
парникових газів.
Розробка ТЕО;
розробка проектно-кошторисної документації;
модернізація насосної станції;
будівництво фундаментів під теплові насоси;
реконструкція локальних котелень району для переведення на
пресовану солому;
налагодження постачання паливних брикетів з території району;
організація мережі сільського централізованого теплопостачання;
підготовка фахівців для теплових мереж аграрних районів області;
створення ЕСКО.
Проект передбачає поетапне встановлення в Розівському районі 10
теплогенераторів для спалювання соломи потужністю 600 кВт
кожний. Для їх стабільної роботи потрібно 9 000 тон пресованої
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

соломи. Це у 3 – 4 рази менша кількість, від невикористаної
районними аграріями соломи.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
6740,0
5740,0
12480,0
Міжнародний донор з альтернативної енергетики; інвестування в
так звані, «зелені тарифи»; державний бюджет (ДФРР, субвенції);
районний бюджет; зацікавлений бізнес
USELF; USAID; USAID; UKEEP; ЮжТеплоЕнергоМонтаж; НТЦ
«Біомасса» ,ОО «Эремурус».

2.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу
2.10. Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих
споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
Покращення
експлуатаційних
характеристик
аеровокзалу,
обладнання його сучасними засобами обслуговування повітряних
суден, авіапасажирів та вантажу, зустрічаючих та проводжаючих
осіб;
підвищення його конкурентоздатності за рахунок збільшення
пропускної спроможності з 120 пасажирів на годину існуючого
терміналу до 400 пасажирів на годину;
створення більш комфортних умов для авіапасажирів та більш
привабливих умов для залучення нових авіакомпаній та
туристичних фірм, що в кінцевому рахунку призведе до збільшення
пасажиропотоку та перевезень вантажу в аеропорту Запоріжжя.
Запорізька область, Україна
Сприяння проекту у створенні доданої вартості (за рахунок
збільшення
вищенаведених
показників),
яку
створюють
авіакомпанії, турфірми, хендлінгові та кеттерингові компанії з
обслуговування повітряних суден та авіапасажирів, що не входять
до складу аеропорту, робітники аеропорту, тощо. При цьому
більша частина коштів реалізації проекту спрямовується на
залучення місцевих робітників.
Кількість суб’єктів авіаційної діяльності за рахунок збільшення
вищенаведених показників (авіакомпанії та підприємства з
наземного обслуговування повітряних суден),
що мають
довгострокові договірні відносини з КП «Міжнародний аеропорт
Запоріжжя» та використовують термінал для здійснення
виробничої діяльності – 57, та має тенденцію до зростання.
Чисельність особового складу підприємств та організацій, що
розташовані безпосередньо в терміналі аеропорту Запоріжжя,
використовують його в виробничій діяльності, створюють нові
робочі місця, мають довгострокові договірні стосунки з КП
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» – біля 2 тис.осіб.
Кількість суб’єктів, що безпосередньо не пов’язані з авіаційною
діяльністю, але на довгостроковій договірній основі надають
послуги КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» та отримують
послуги від КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (турфірми,
рекламні агенції, авіакомпанії чартерних перевезень, підприємства
з забезпечення енергоживлення, газопостачання, водопостачання,
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Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

каналізації, зв’язку, будівельно-монтажні організації, підприємства
що орендують майно, приміщення та ін.) – біля 230 підприємств;
З діяльністю аеропорту пов’язана діяльність підприємств міського
транспорту, комунального забезпечення, підприємств торгівлі та
побутового обслуговування, медичні заклади, що обслуговують
авіапасажирів, робітників та членів їх сімей, працюють у
вищезазначених підприємствах та мешкають у військовому
містечку в районі аеропорту.
Проектом передбачається розміщення пасажирського терміналу на
400 пас/годину та привокзальної площі, а також реконструкція та
розширення перону для маневрування та розміщення 2-х стоянок
для літаків В 737-800 та однієї стоянки для літака ATR-72.
Будівля міжнародного терміналу в аеропорту Запоріжжя каркасна,
двоповерхова, прямокутна, в плані 108х60 м.
Проектом на території аеропорту окрім перону для 2 повітряних
суден типу В 737-800 та одного ATR-72 передбачається
розміщення наступних будівель та споруд:
пасажирського терміналу на 400 пас/годину;
привокзальної площі;
автостоянок;
КПП;
трансформаторної підстанції;
очисних споруд аеропорту;
огорожі аеродрому.
Загальна площа дорожніх покриттів складає 15447 м2.
Для розміщення будівель та споруд, що проектуються та
реконструюються, необхідний додатковий землевідвід.
Площа додаткового землевідводу складає 0,82 га.
Новий термінал за технологічними призначеннями поділений на
два сектори міжнародний та внутрішній. Пропускна спроможність
міжнародного сектору 300 пас/год., внутрішнього сектору 100
пас/год.
У зв’язку з тим, що проект будівництва нового терміналу у
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» є частиною великої
програми розвитку аеропорту Запоріжжя, то йому властиві всі
економічні та соціальні наслідки реалізації всієї програми:
залучення до співпраці нових авіаперевізників, авіакомпаній та
туристичних агенцій за рахунок створення більш привабливих та
комфортних умов для роботи та авіапасажирів що приведе до
збільшення туристичних потоків через регіон;
підвищення попиту на авіаційні перевезення з аеропорту
Запоріжжя в середньому на 10-15% на рік;
тимчасове працевлаштування (на період будівництва 1-2 років)
близько 200 чоловік і створення нові робочі місця – після
завершення проекту;
зростання прибутків підприємства;
зростання доходів аеропорту і за рахунок цього зростання
відрахувань до Державного та міського бюджетів в середньому до
20% на рік;
покращення соціальної складової за рахунок збільшення кількості
робочих місць та підвищення заробітної плати;
розвиток транспортної інфраструктури та інших суміжних
підприємств обслуговуючих аеропорт. Зростання доходів цих
підприємств і за рахунок цього зростання відрахувань до
Державного та міського бюджетів в середньому до 20% на рік;
збільшення кількості робочих місць за рахунок розвитку
інфраструктури аеропорту та підприємств, що надають послуги
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Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

аеропорту на договірної основі;
зростання інвестиційної привабливості м. Запоріжжя та
Запорізького регіону в цілому, за рахунок наявності оновленого
аеропорту європейського рівня;
підвищено соціальну складову за рахунок збереження близько 1400
діючих робочих місць (з урахуванням обслуговуючих та суміжних
підприємств) і створено понад 200 нових а також забезпечено
зростання заробітної плати в середньому на до 20% на рік.
Згідно розрахунків проведеного фінансового аналізу, стійке
отримування чистого прибутку почнеться з 2020-2022 року, на які
прогнозується пік зростання перевезень після завершення
будівництва нового терміналу.
Позитивні соціальні наслідки від реалізації проекту:
розширення особового штату аеропорту (створено біля 200 нових
робочих місць);
тимчасово працевлаштування місцеве населення на період
будівництва та реконструкції;
фінансова вигода для підприємств та організацій України —
переможців тендеру по закупівлі матеріалів, інструментів та послуг
для реалізації проекту;
фінансова вигода для місцевих організацій, підприємств, фірм (тур
фірми, перевізники, музеї, готелі, ресторани тощо), що надають
послуги та продають товари на території регіону, викликана
постійним потоком туристів та гостей міста;
фінансова вигода для підприємств та робочі місця для їх
працівників – орендарів , що здійснюють господарську діяльність
на території аеропорту;
фінансова вигода турфірм, перевізників та ін. від потоку туристів,
що виїжджають до інших держав та міст України.
Предпроектні вишукування, вибирання місця розташування нового
терміналу, розробка ТЕО – 2017 рік;
вирішення питання землевідведення, отримання дозволу на
проектування – 2017 рік;
виготовлення проектно-кошторисної та робочої документації,
проведення Держекспертизи – 2017 рік;
отримання дозволу на проведення конкурсних торгів та на початок
будівництва – 2017 рік;
будівництво терміналу – 2017 2019 роки;
будівництво допоміжної інфраструктури для функціонування
терміналу (зливова каналізація, очисні споруди, та інше).
Січень – грудень 2019 року
2019
2020
Разом
103159,313
103159,313
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, бюджет
міста, інші джерела
Запорізька міська рада, управління з питань транспортного
забезпечення та зв’язку міської ради, КП «Міжнародний аеропорт
Запоріжжя»

2.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу
2.11. Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро
у м. Запоріжжя
Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:

м. Запоріжжя, що забезпечить розв’язання критичної транспортносоціальної проблеми міста щодо створення транспортних зв’язків
між право- і лівобережними його частинами, а також Право- і
Лівобережжя південно-східної частини України.
Реалізація проекту в цілому забезпечить:
підвищення транзитного потенціалу України;
розвиток транспортної інфраструктури Запорізької області;
соціально-економічне зростання Запорізької області та прилеглих
територій.
м. Запоріжжя, Запорізька область, південно-східна частина України
Населення м. Запоріжжя, Запорізької області та південно-східної
України
Автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя є
інфраструктурним об’єктом загальнодержавного значення, який
забезпечить якісний транспортний зв'язок лівобережної та
правобережної України у південно-східній частині країни. Згідно з
проектом автотранспортна магістраль безперервного руху
довжиною 9,1 км зв’язує правобережну частину міста Запоріжжя з
центральною лівобережною частиною і основною північною
промисловою зоною через обидва рукави ріки Дніпро та острів
Хортиця. Передбачається реконструкція існуючої мережі з
використанням сучасних технологій та проектних рішень по
організації безперервного транспортного руху та будівництво двох
нових мостових переходів через р. Дніпро. У складі проекту
6 транспортних розв’язок та 26 штучних споруд: 2 великих
позакласних мости, 17 естакад та 7 шляхопроводів.
3 метою прискорення відкриття руху по автомагістралі у 2012 році
Укравтодором було прийнято рішення щодо першочергового
будівництва чотирьох пускових комплексів І черги, до складу яких
входить будівництво 3 транспортних розв'язок від пр. Радянського
до Набережного шосе та 14 штучних споруд. Першочергово будуть
збудовані лише верхові частини обох мостових переходів та 4
естакад, а фундаменти і опори вантового мосту – у повному обсязі.
Завершення будівництва 4-го пускового комплексу І черги
будівництва (1-3 пускові комплекси завершені).
Введення в експлуатацію чотирьох пускових комплексів І черги
дозволить, ще до завершення будівництва всього об’єкту, значно
поліпшити сполученнями між лівим і правим берегом регіону, а
саме буде відкрито рух з Хортицького мікрорайону на о. Хортиця
новим мостом, а у зворотному напрямку – двома смугами в один
бік старим мостом.
Залишок вартості інвестиційного етапу реалізації проекту
будівництва 4-го пускового комплексу І черги будівництва 1 245 200,0 тис. грн.
Термін реалізації інвестиційного проекту за умови сталого
фінансування - 24 місяці.
Закінчення влаштування металевих прогонових будов на двох
мостах та двох естакадах, влаштування плит проїзду на 5-ти з 14-ти
штучних спорудах і влаштування дорожнього одягу на 8-ох
штучних спорудах.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
600000,0
645200,0
1245200,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, бюджет
міста, інші джерела
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Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Державне агентство автомобільних доріг України, Служба
автомобільних доріг у Запорізькій області, Запорізька обласна
державна адміністрація, Запорізька міська рада

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

2.2.1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

2.12.
Придбання
для
ЦНАПів
Запорізької
області
спеціалізованого обладнання для оформлення й видачі
паспорта громадянина України для виїзду за кордон та ІDкартки
Підвищення якості надання послуг з оформлення й видачі паспорта
громадянина України для виїзду за кордон та ІD-картки
громадянам Запорізької області шляхом їх надання через ЦНАПи
за принципом «єдиного вікна»;
забезпечення надання всіх соціально значущих для громадян
Запорізької області послуг (у т.ч. з оформлення й видачі паспорта
громадянина України для виїзду за кордон та ІD-картки) в одному
місці – через ЦНАП.
Запорізька область
Близько 600 тис. осіб
Придбання:
спеціалізованого обладнання для оформлення та видачі документів,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття
біометричних даних (параметрів) особи;
зчитувача для ID-карток.
Якісне та оперативне отримання населенням Запорізької області
внутрішнього паспорта нового зразка, а саме – ID-картки, а також
паспорта громадянина України для виїзду за кордон у місцевих
ЦНАПах;
створення «єдиного вікна» для надання найбільш значущих послуг
громадянам Запорізької області.
Придбання, підключення та налаштування спеціалізованого
обладнання для оформлення й видачі паспорта громадянина
України для виїзду за кордон та ІD-картки;
підключення до єдиного державного демографічного реєстру.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
15200,0
15200,0
30400,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), кошти міжнародної технічної допомоги
Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна
рада, виконавчі комітети місцевих рад, у т.ч. об’єднаних
територіальних громад, органи, що утворили ЦНАПи

2.2.1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг
2.13. Розвиток мережі Центрів надання адміністративних
послуг
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Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Поліпшення якості та спрощення надання адміністративних послуг
населенню;
організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк
та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
удосконалення структури ЦНАПу та оптимізація процесів;
впровадження новітніх технологій;
підвищення рівня часової доступності населення до отримання
адміністративних послуг.
Запорізька область
200 тис. осіб на рік
З метою надання якісних послуг для суб’єктів господарювання та
населення (в тому числі вимушених переселенців, ветеранів, інших
постраждалих від конфліктів груп населення) необхідне
розширення мережі ЦНАП в області. Проект передбачає
обладнання просторих приміщень для роботи з громадянами,
комфортних зон очікування, створення сприятливих умов для
доступу до приміщень осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення.
Найближчим часом кількість відвідувачів буде зростати внаслідок
впровадження надання через ЦНАП соціальних послуг.
Створення нових та модернізація вже діючих ЦНАПів;
суттєве поліпшення умов отримання адміністративних послуг
суб’єктам звернень у ЦНАПах за рахунок:
вдосконалення матеріально-технічної бази ЦНАПів;
прискорення, оптимізації та автоматизації процедур подання
звернень, підготовки та видачі на основі цих звернень оформлених
документів;
збільшення кількості робочих місць адміністраторів та розширення
переліку послуг, які надаються через ЦНАПи;
підвищення якості і доступності адміністративних та соціальних
послуг.
Будівництво та реконструкція приміщень під нові ЦНАПи та
модернізація існуючих (виконання робіт з капітального ремонту
приміщень, включаючи роботи зі створення сприятливих умов для
доступу до приміщень людей з обмеженими фізичними
властивостями);
розробка проектно-кошторисної документації, архітектурнодизайнерських рішень інтер’єру та оздоблення приміщень
ЦНАПів;
матеріально-технічне забезпечення, у т.ч. придбання меблів та
оргтехніки;
навчання адміністраторів;
удосконалення електронного документообігу, системи управління
якістю надання послуг.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
54205,0
26136,339
80341,339
Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), кошти міжнародної технічної допомоги
Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна
рада, виконавчі комітети місцевих рад, у т.ч. об’єднаних
територіальних громад
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Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

2.2.1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг
2.14. Створення мобільного сервісу надання адміністративних
послуг у Запорізькій області
Створення умов для отримання людьми з обмеженими
можливостями та людьми похилого віку всіх адміністративних
послуг, які надаються мешканцям області через Центри надання
адміністративних послуг задля дотримання рівних прав громадян.
Запорізька область
Близько 25 тис. осіб на рік
Проект передбачає:
запровадження мобільного сервісу надання адміністративних
послуг в ЦНАПах та виконання ряду заходів для виїзду
адміністраторів ЦНАПів до місця проживання суб’єкта звернення
(за попередньою заявкою на виїзд) з метою надання послуг
громадянам, які проживають у віддалених населених пунктах
відповідної території, особам з обмеженими фізичними
можливостями та іншим маломобільним групам населення, які не
мають доступу до отримання адміністративних послуг;
придбання необхідного обладнання (мобільний кейс з портативним
ноутбуком, сканером, принтером, модемом, засобом для сплати
адміністративного збору) для надання адміністративних послуг
мобільними групами.
Внаслідок реалізації проекту категорія осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
матиме безперешкодний доступ до отримання практично всіх
адміністративних послуг, які надаються в ЦНАПах, мінімізуючи
витрати часу та ресурсів.
Придбання мобільних кейсів (34 од.);
навчання адміністраторів – 143 особи;
укладання договорів на отримання послуг транспортування та
охорони.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
1054,0
1054,0
2108,0
Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), кошти міжнародної технічної допомоги
Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна
рада, виконавчі комітети місцевих рад, у т.ч. об’єднаних
територіальних громад, органи, що утворили ЦНАП

2.2.2 Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
2.15. Створення Школи бізнесу спільно з ВНЗ і програма
«Навчання, стажування та менторство від запорізьких
компаній»
Отримання практичних знань та навичок у підприємницькій
діяльності та управлінні бізнесом від практиків;
стажування на запорізьких підприємствах задля отримання
першого досвіду роботи;
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

менторство від успішних місцевих підприємців.
Запорізька область
Студенти вищих навчальних закладів Запорізької області, жінки,
внутрішньо переміщені особи та учасники АТО – до 100 осіб на рік
Перед більшістю молодих людей після закінчення навчання постає
питання подальшого працевлаштування. В той же час невеликі
запорізькі підприємства потребують нових ідей і кадрів, які мають
хоча б нетривалий досвід реалізації конкретних завдань та проектів
(навчати самим у них немає часу) і позитивні рекомендації від
інших роботодавців.
У проекті пропонується практичне навчання від керівників та
власників місцевих компаній.
Тим випускникам Школи, які успішно захистять свої ідеї з
розвитку бізнесу, проект дасть можливість стажування в
запорізьких підприємствах та менторства від успішних
підприємців.
Даний проект сприятиме молоді та вразливим групам населення
Запорізької області в отриманні практичних знань, навичок та
досвіду роботи з метою подальшого працевлаштування в
запорізьких компаніях, які, в свою чергу, отримають нових
співробітників з креативними ідеями та підходами в управлінні, а
початківці-підприємці – менторів із бізнесу.
Оцінка потреб і попиту запорізьких компаній у спеціалістах з
конкретними навичками та компетентностями;
складання списку компаній, які готові до співробітництва з
проектом, та укладання договорів;
формування плану навчання, стажування та менторства;
набір викладачів, тренерів та студентів до Школи;
організація стажування;
промоція Школи в мережі Інтернет та в вищих навчальних
закладах Запорізької області, оприлюднення історій успіху
випускників;
створення мережі випускників Школи.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
450,0
450,0
900,0
Залучені кошти міжнародної технічної допомоги, обласний
бюджет, кошти студентів (планується, що через 3 роки проект
вийде на самоокупність)
Запорізькі компанії, бізнес-асоціації, Державна організація
«Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій
області», Запорізька торгово-промислова палата та Департамент
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

2.2.2 Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
2.2.3 Сприяння просуванню продукції товаровиробників області
2.16. Центр підтримки бізнесу, заснований на базі Запорізької
торгово-промислової палати
Підвищення конкурентоздатності малого та середнього бізнесу
через проведення тренінгів, навчань та конгресно-форумних
заходів, надання грантів на консультаційний супровід діяльності
підприємців та пряме кредитування бізнесу.
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Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Запорізька область
Бізнес-спільнота, в більшій мірі – сектор малого та середнього
бізнесу; орієнтовна кількість учасників – більше 3 тис. осіб
З початку 2016 року діяльність Європейського Союзу щодо
підтримки малих та середніх підприємств у країнах Східного
партнерства відбувається в рамках ініціативи «EU4Business».
Зокрема, ініціатива «EU4Business» передбачає:
підтримку національних органів влади у сприянні вдосконаленню
нормативно-правової
бази
та
створенню
ефективнішого
законодавства для зміцнення довіри інвесторів;
розвиток діяльності організацій підтримки бізнесу, які є
учасниками ініціативи, з метою налагодження діалогу між урядом
та бізнесом;
пряму підтримку малих і середніх підприємств, наприклад, шляхом
забезпечення фінансування, організації курсів, тренінгів та
консультацій, підтримки внутрішньо- та зовнішньоекономічної
діяльності, а також налагодження ділових зв’язків.
Прийняття участі у конгресно-форумних заходах більше 3 тис.
представників сектору малого та середнього бізнесу;
підвищення кваліфікації через тренінгові програми більше 200
підприємців;
отримання грантів на консультаційний супровід діяльності більше
50 підприємств;
отримання прямого кредитування від ЄБРР більше 10
підприємствами.
Організація: конгресно-форумних заходів; тренінгів та навчань;
зустрічей з банкірами та аналітиками ЄБРР.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
350,0
350,0
700,0
Кошти міжнародної технічної допомоги, суб’єкти підприємницької
діяльності
Органи державної та місцевої влади, громадські організації, бізнесасоціації (реалізація, партнерство), підприємці

2.2.3. Сприяння просуванню продукції товаровиробників області
2.17. Промоція експортних можливостей регіону та просування
товаровиробників області
Розширення
міжнародних
та
міжрегіональних
зв’язків,
диверсифікації ринків збуту товарної продукції та послуг,
інтеграції до ринку країн Європейського Союзу;
закріплення позицій підприємств на стратегічно важливих ринках
збуту товарної продукції та послуг;
освоєння нових перспективних ринків згідно з основними
напрямами зовнішньоекономічної діяльності області.
Запорізька область.
Населення Запорізької області
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Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Проведення зустрічей з представниками іноземних делегацій;
активна робота по залученню запорізьких бізнес структур до участі
у виставкових заходах; розповсюдження, реєстрація виставкових
заходів кожного року та оновлення бази комерційних пропозицій
запорізьких виробників.
Створення сприятливих умов для підвищення промислового
потенціалу регіону;
збільшення ємності внутрішнього ринку та експортних
можливостей;
розвиток міжнародної кооперації.
Проведення конференцій та круглих столів для експортерів з
питань розширення ринків збуту продукції, налагодження прямих
контактів.
Виставка експортних можливостей українських підприємств, а
також компаній з іноземним капіталом.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
200,0
200,0
400,0
Обласний бюджет, підприємства, установи та організації різних
форм власності
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька обласна рада,
Запорізька торгово-промислова палата, ТПП України, міжнародні
фінансові структури та дипломатичні місії, підприємства
запорізької області

2.3.1. Розвиток туристичних продуктів та мереж
2.18. Реконструкція міського пляжу м. Приморська та
будівництво сучасної зони відпочинку
Розвиток рекреаційно-курортного комплексу, надання якісних
туристичних послуг, доступність для людей з інвалідністю.
м. Приморськ Приморський район Запорізька область
Населення міста (близько 12-15 тис.), маломобільні групи
населення (люди з інвалідністю, мами з візочками), діти, внутрішні
та в’їзні туристи
Наразі у м. Приморськ спостерігається низький рівень розвитку
туристично-рекреаційної інфраструктури, незадовільний стан
пляжної зони; відсутні належні умови для відпочинку;
недоступність відпочинку для людей з інвалідністю. Реалізація
проекту дозволить зробити доступними до туристичних послуг
маломобільні групи населення; створити належні умови для
забезпечення якісного зростання рівня туристично-оздоровчих
послуг; збільшити потік внутрішніх і в’їзних туристів; покращити
імідж міста на всеукраїнському ринку туристичних послуг.
Забезпечення створення нормальних стартових умов для
подальшого розвитку рекреації, гарантування на перспективу
економічної вигоди як для території, так і для всіх суб’єктів
рекреаційного господарювання;
стимулювання підприємницької активності місцевого населення,
залучення приватного сектору до рекреаційного бізнесу;
задоволення потреб відпочиваючих у якісних послугах, що може
послужити серйозним привабливим факторам на ринку
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Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість

рекреаційних послуг;
формування позитивного іміджу міста, як курортного, дасть
поштовх для залучення додаткових інвестицій.
Очищення морського дна, берегової зони та прилеглої території;
зонування території, паспортизація;
проведення підготовчих робіт та встановлення дитячого та
спортивного майданчиків;
встановлення басейну для дітей;
облаштування автоматизованої системи поливу зеленої зони;
створення зони «тихого» відпочинку, зеленої зони;
облаштування міського пляжу вуличним освітленням, питними
фонтанчиками, душем, ногомийками, туалетом, камерами схову,
перевдягальнями, сонцезахисними наметами, лавками (з
урахуванням потреб для людей з інвалідністю);
облаштування дерев’яних доріжок на пляжній зоні;
будівництво автостоянки, велопарковки, рятувальної станції та
медпункту.
Березень 2019 року – травень 2020 року
2019
2020
Разом
3700,0
1500,0
5200,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції)
Запорізька обласна державна адміністрація, органи місцевого
самоврядування
Для м. Приморськ туризм є надзвичайно перспективною сферою
господарського життя, що може відіграти вплив на розвиток таких
видів економічної діяльності, транспорт, роздрібна торгівля,
харчова промисловість, будівництво, діяльність у сфері відпочинку
й розваг, культури і спорту
2.3.1. Розвиток туристичних продуктів та мереж
2.19. Встановлення інформаційних сенсорних кіосків
Підвищення туристичної привабливості регіону, рівня надання
туристичних послуг;
популяризація туристичних об’єктів в регіоні;
розробка навігаційних туристичних маршрутів.
м. Запоріжжя, Запорізька область
Населення м. Запоріжжя, відвідувачі міста
Встановлення трьох інформаційних кіосків на території
м. Запоріжжя, забезпечення багатомовності подання інформації.
Розвинуто туристичну інфраструктуру міста;
покращено рівень надання туристичних послуг;
здійснені заходи щодо популяризації туристичних об’єктів та
збільшено відвідуваність їх туристами та мешканцями міста;
покращено імідж м. Запоріжжя;
збільшено туристичний потік до міста.
Розробка контенту туристичного кіоску;
виготовлення і встановлення інформаційних кіосків.
Січень – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
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проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

380,0
380,0
Місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний
бюджет
Запорізька міська рада, туристичні оператори, підприємства та
організації з надання туристичних послуг,
громада міста,
волонтерські організації

Номер і назва
завдання Стратегії:

2.3.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних
проектів, культурно-мистецьких заходів, що формують імідж
регіонів
2.3.3. Використання історико-культурного надбання для розвитку
внутрішнього туризму
2.20. Промоція освітньо-мистецького середовища області
Збереження, відродження та популяризація традицій світового і
вітчизняного мистецтва та краєзнавства.
Запорізька область

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні

Організатори, учасники, відвідувачі мистецьких заходів, туристи, в
тому числі, іноземні, не менше – 10000 осіб на рік
Проектом передбачено:
проведення мистецьких пленерів та арт-заходів міжнародного
рівня на базі провідних закладів освіти;
створення музею історії дитячого туризму на базі комунального
закладу «Запорiзький обласний центр туризму i країзнавства,
спорту та екскурсiй учнiвської молодi» Запорiзької обласної ради.
Відродження, збереження мистецьких традицій області;
промоція мистецьких заходів та області в цілому для підвищення
туристичної привабливості Запорізького краю, розвитку
внутрішнього та в’їзного подієвого туризму;
створення музейної експозиції з історії дитячого туризму та
краєзнавства Запорізького регіону;
проведення 10 заходів щороку.
Проведення мистецьких заходів міжнародного рівня на базі
провідних закладів освіти області;
проведення майстер-класів, мистецьких акцій, творчих майстерень
під керівництвом митців;
активна рекламно-інформаційна діяльність з метою залучення
туристів;
культурно-пізнавальні заходи: знайомство з визначними
природними, історико-архітектурними та культурними пам’ятками
Запорізької області;
організація та проведення подієвих екскурсій під відкритим небом;
організація виставок робіт учасників;
видання каталогів із зразками творчих досягнень учасників;
поширення досвіду проведення подібних заходів серед навчальних
закладів України та зарубіжжя.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
500,0
500,0
1000,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), публічно-приватне партнерство, бізнес, кошти
міжнародних донорів
Органи місцевого самоврядування;
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учасники реалізації
проекту:

Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Департамент освіти і науки облдержадміністрації; районні
державні адміністрації;
заклади освіти області;
Запорізький обласний краєзнавчий музей; національний заповідник
«Хортиця»;
Національна спілка майстрів народного мистецтва України;
Національна спілка художників України

2.3.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних
проектів, культурно-мистецьких заходів, що формують імідж
регіонів
2.21. Створення інформаційного туристичного центру у
м. Бердянськ Запорізької області
Створення та забезпечення функціонування інформаційного
туристичного
центру
м.
Бердянська
як
складової
загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та
курортів;
збільшення обсягів та якості надання санаторно-курортних і
туристичних послуг як підґрунтя поліпшення показників
соціально-економічного розвитку м. Бердянська;
полегшення доступності санаторно-курортних та туристичних
послуг для інвалідів-трансфер;
поліпшення позитивного іміджу Бердянська як санаторнокурортного та туристичного центру Північного Приазов’я.
м. Бердянськ Запорізької області
Туристи, відпочиваючі та особи, які прибувають на санаторнокурортне лікування (в т. ч. особи з інвалідністю) – близько 1,5 млн.
осіб щороку, а також усі жителі м. Бердянськ (110 тис. осіб, у тому
числі близько 10 тис. ВПО)
Створення
туристично-інформаційного
центру
дозволить
ефективно розвивати інфраструктуру курортно-туристичної сфери,
створити доступний та ефективний ринок санаторно-курортних і
оздоровчих послуг для максимального задоволення попиту
населення на конкретні види санаторно-курортних послуг,
поліпшення їх якості, комфорту, збереження та раціональне
використання природних лікувальних ресурсів тощо.
За результатами реалізації проекту очікується збільшення обсягів
та якості надання курортних та туристичних послуг, поліпшення
доступності санаторно-курортних та туристичних послуг для
інвалідів, збільшення кількості відвідувачів культурно-мистецьких
заходів.
Реалізація проекту передбачає захист вразливих верств населення:
інвалідів – шляхом надання їм послуг трансферу до санаторіїв;
ВПО та ветеранів АТО, яким у першу чергу буде запропоновано
нові робочі місця;
студентам, які отримають постійну сучасну базу практики та
можливість сезонного працевлаштування під час канікул.
Проектом передбачено заходи, спрямовані на підвищення
кваліфікації працівників санаторно-курортної та туристичної сфери
міста.
Створення ефективного механізму надання якісних послуг, шляхом
організації муніципальної підтримки туристам та представникам
курортно-туристичної сфери.
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Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Муніципальна підтримка включатиме:
підготовку, навчання та перепідготовку організаторів дитячого
відпочинку та дозвілля для дитячих оздоровчих закладів;
надання інформаційних та методичних послуги керівникам,
педагогічним працівникам дитячих оздоровчих закладів з питань
організації оздоровлення, дозвілля дітей і підлітків;
надання інформаційних послуг населенню та гостям міста про
курортно-туристичний потенціал міста;
підвищення іміджу курортного міста;
організацію та проведення конференцій, семінарів для
представників курортно-туристичної галузі рекреаційних територій
України, щодо вирішення проблемних питань та розвитку туризму.
Реалізація проекту є економічно вигідною, оскільки стане
поштовхом для галузевого розвитку, сприятиме створенню нових
робочих місць, розширенню можливості населення щодо
працевлаштування та самозайнятості, підтримці вітчизняного
виробника, підвищенню кваліфікації персоналу закладів
обслуговування туристів, поліпшенню якості надання туристичних
послуг з наближенням до європейських стандартів, зростанню
бюджетних надходжень (орієнтовно не менш ніж на 20% протягом
3-х років після впровадження проекту), збільшення туристичного
потоку.
За результатами впровадження проекту поліпшаться показники
соціально-економічного розвитку міста:
кількість створених робочих місць у курортно-туристичній сфері:
50 (+ 5%);
кількість реалізованих путівок до дитячих закладів організованого
відпочинку: 15 190 (+25%);
кількість реалізованих путівок до санаторно-курортних закладів:
31 150 (+ 35%);
кількість організованих відпочивальників, що прибули до баз
відпочинку: 265 000 (+33%);
надходження від туристичного збору до бюджету м. Бердянськ за
рік: 885 тис. грн. (+ 35%);
роздрібний товарооборот 2 360 млн. грн. (+ 25%).
Поточний ремонт приміщення за адресою вул. Італійська, 57/
проспект Азовський, 10 та оренда приміщень для організації
комунальним
підприємством
«Аншлаг»
Туристичного
інформаційного центру у м. Бердянськ;
придбання та підключення обладнання, офісних меблів, оргтехніки
та засобів зв’язку з виходом в Інтернет;
придбання спеціалізованого мікроавтобуса для перевезення
інвалідів у візках та супроводжуючих осіб-трансфер;
придбання, монтаж, підключення та наповнення контентом
вуличних сенсорних інформаційних кіосків;
добір та навчання персоналу;
надання інформаційних та інших послуг туристам та гостям міста,
проведення соціологічних досліджень, аналітика;
організація та проведення рекламної кампанії міста (організація
рекламно-інформаційних турів для представників туристичної
галузі та ЗМІ до міста Бердянська, організація перехресної
промоції м. Бердянська з іншими туристичними дестинаціями в
Україні та за кордоном);
проведення навчальних заходів для працівників санаторнокурортної та туристичної сфери міста;
забезпечення інформаційної підтримки проекту (інформування та
виготовлення наочних матеріалів;
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

виготовлення, розміщення та маркування (QR-кодування) на
пам'ятниках та історичних пам'ятках;
виготовлення туристично-інформаційних стендів;
виготовлення туристичної карти-путівника;
створення та промоція відеоролика;
розробка туристичного порталу та технічна підтримка сайту;
забезпечення роботи домену в зоні .travel).
Січень – грудень 2019 року
2019
2020
Разом
7030,598
7030,598
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції) та інші джерела фінансування, не заборонені чинним
законодавством
Комунальне підприємство «Аншлаг» Бердянської міської ради
Фінансову сталість проекту буде забезпечено за рахунок
подальшого фінансування ТІЦ з місцевого бюджету в обсягах,
передбачених проектними розрахунками (заробітна плата
персоналу, оплата комунальних послуг, оренда приміщень та інші
витрати з утримання мережі офісів). Завдяки реалізації проекту
буде створено привабливий інвестиційний імідж Бердянська.
Збільшений потік туристів сприятиме розбудові соціальної
інфраструктури у місті, що виявлятиметься у створенні нових
робочих місць, а це, у свою чергу, сприятиме соціальноекономічному розвитку Бердянська, зокрема через капітальні
вкладення у розвиток туристичної інфраструктури, через створення
додаткових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів
за рахунок зростання попиту на товари та послуги та від
новостворених платників податків.
Інституційна сталість полягає в сталому розвитку місцевих
інститутів, зокрема мережі санаторно-курортних, оздоровчих та
туристичних закладів, місцевого підприємництва курортнотуристичної галузі, громадських організацій. Після завершення
проекту ТІЦ продовжить існування як структурний підрозділ
комунального підприємства «Аншлаг».
Власником повноважень, одержаних за результатами проекту,
матеріальних або інтелектуальних продуктів буде виступати
виконавчий комітет Бердянської міської ради та територіальна
громада м. Бердянськ.
2.3.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних
проектів, культурно-мистецьких заходів, що формують імідж
регіонів
2.22. «Кам’янське городище»
Формування ринку попиту на внутрішній туристичний продукт;
інноваційний
розвиток
ринку
туристичної
пропозиції;
використання національної культури як джерела історикокультурної спадщини; збереження історико-культурної спадщини
Запорізької області.
Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам’янка
Cуспільство – розвиток історико-археологічної спадщини в області
та районі, організація змістовного дозвілля населення.

86
План заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

Представники малого та середнього бізнесу – розвиток сфери
послуг і побуту, реалізація сувенірної продукції.
Культурно-туристичний комплекс створюється на обумовленому
історичному місці. На території Кам’янсько-Дніпровського району
перебувають унікальні пам’ятки археології національного значення:
скіфське Кам’янське городище, курганні могильники Солоха і
Мамай гора. Велика і найяскравіша частина знахідок з цих об’єктів
(з різних причин) вивезена (в музеї: м. Санкт-Петербурга –
експозиція золота зі скіфських курганів у Державному Ермітажі,
м. Москви – колекція з Кам`янського городища в Державному
історичному музеї та колекція матеріалів постскіфських городищ з
Фонду Московського державного університету, м. Києва – колекція
зі скіфських курганів у Музеї історичних коштовностей), чим
населення регіону було позбавлене інформації про своє минуле.
Донести цю інформацію можна через музейну установу у Кам`янці
- Дніпровській. Створені туристичні маршрути до пам’яток
археології будуть облаштовані майданчиками для відпочинку,
під’їзними шляхами, місцями для паркування автомобілів,
рекламними стендами та рекламною продукцією, експлікацією
згідно з тематикою.
Створення цікавого та значного конкурентоспроможного
туристичного продукту;
збільшення туристичного потоку в області та районі;
збільшення надходження до місцевих бюджетів.
Створення культурно-туристичного комплексу з туристичною
базою «Кам’янське городище», що є основою для розроблених
туристичних маршрутів, з більш поглибленою тематикою;
вивчення всієї самобутності історії Запорізького краю (Скіфський
час, Козацький час);
впровадження нових методів використання туристичного
потенціалу на базі районного історико-археологічного музею для
Запорізької області;
покращення туристичної інфраструктури області.
Перелік і виражені цифрами значення показників продукту
проекту:
сім удосконалених туристичних маршрутів;
оновлення експозицій районного музею;
майданчики для відпочинку – 7;
реконструйовані автодороги довжиною 60 км.;
місця для паркування автомобілів на 10 авто.;
встановлення рекламних стендів та дорожніх покажчиків – 14.
Травень 2019 року – листопад 2020 року
2019
2020
Разом
1200,0
1250,0
2450,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції) та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Органи місцевого самоврядування, представники малого та
середнього бізнесу

2.3.3. Використання історико-культурного надбання для розвитку
внутрішнього туризму
2.23. Збереження та розвиток історико-культурного середовища
регіону
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Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:

Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв
та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей
запорізького
краю
шляхом
забезпечення
належного
функціонування закладів культури області.
Запорізька область
1,8 млн. осіб
Запорізька область не є загальновизнаним туристичним регіоном, і
лише деякі з її туристичних принад відомі широкому загалу.
Культурна спадщина Запорізького краю є важливим економічним
ресурсом, який має забезпечувати умови для розвитку туризму,
залучаючи і утримуючи молодих, працездатних людей, створюючи
відповідну атмосферу для підприємництва, комфортного
проживання та належного відтворення сил у мешканців та гостей.
Значний вплив (на розвиток культурного потенціалу області) у
збереженні та відродженні культурного надбання відіграє стан
матеріально-технічної бази історико-культурних закладів та
закладів мистецтва, який на цей час потребує значного поліпшення.
Серед них: обласний художній музей, обласний театр юного
глядача, обласний краєзнавчий музей, історико-архітектурний
музей-заповідник «Садиба Попова», музей-комплекс «Кам'яна
Могила», тощо.
збереження історико-культурного середовища регіону та
недопущення повного занепаду та знищення пам’яток історії
місцевого значення;
повернення автентичного вигляду пам’яткам історії місцевого
значення з урахуванням існуючої містобудівної ситуації та
забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону
культурної спадщини»;
створення належних умов для збереження історико-культурних
цінностей та унікальних експонатів (живопис, скульптура, графіка,
українське народне і декоративне мистецтво);
створення належних умов для організації культурного дозвілля.
актуалізація інформації про стан матеріально-технічної бази
історико-культурних та мистецьких закладів;
реконструкція та капітальні ремонти закладів культури, у тому
числі з
впровадженням сучасних методів енергозбереження,
технічне переоснащення існуючих історико-культурних та
мистецьких закладів, відновлення об’єктів історико-культурного
надбання.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
144700,0
167800,0
312500,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцеві
бюджети, кредитні кошти, інші не заборонені джерела
Райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування,
Департамент культури, туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації, Департамент капітального будівництва
облдержадміністрації

2.3.4. Розбудова якісної культурної інфраструктури
запровадження сучасних механізмів менеджменту

та
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Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

2.24. Формування туристичного іміджу м. Гуляйполе шляхом
розвитку бренда Н.І. Махна
Розвиток туристичної інфраструктури та забезпечення ефективного
рівня використання та збереження об'єктів культурної спадщини в
суспільному житті громадян.
Гуляйпільська ОТГ, Запорізька область, Україна
26,8 тис. мешканців Гуляйпільського району, серед них 19,5 тис.
мешканців Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної
громади та 2,5 тис. внутрішньо переміщених осіб, в середньому за
рік 8-10 тис. іноземних туристів і гостей міста (очікується значний
приток), громадські активісти, партнери, інвестори
У зв’язку з розвитком туристичної галузі в Україні, місто все
більше привертає увагу історією громадянської війни і участі в ній
повстанського руху під проводом Нестора Махна. Постать Нестора
Івановича Махна є всесвітньовідомою. Це не лише яскравий
історичний персонаж, який не підпадає під жодну систему, він –
особлива людина. Той, хто не лише повірив у можливості власної
мрії, а створив дещо таке, чому й досі немає одностайного
пояснення. У нього, як історичної особистості, практика анархізму,
є багато прихильників не лише в Україні, а й далеко за її межами.
До м. Гуляйполя їдуть, цікавляться історією представники багатьох
країн Європи, зокрема: Франції, Німеччини, Італії, Швеції, Польщі
і навіть у далекій Америці і Канаді небайдужа доля нашого
відомого земляка Н. Махна.
Сьогодні прах Н.Махна знаходиться в колумбарії кладовища ПерЛашез на Стіні комунарів (Франція). За зберігання праху
знімається плата. Термін зберігання урни з прахом завершується у
2018 році, тож Гуляйпільською ОТГ ініційовано перенесення праху
до м. Гуляйполя.
Поява нових туристичних потоків, що сприятимуть розвитку
туристичної інфраструктури, як одної з основних складових
соціально-економічного розвитку Гуляйпільської ОТГ. Все це
сприятиме стратегічному та пріоритетному напряму розвитку
громади, а саме: культурному та туристичному розвитку міста,
притоку іноземних туристів, а в подальшому, і розвитку подієвого
туризму.
Перенесення праху Н.Махна до м. Гуляйполя;
відкриття туристичних маршрутів по місцях видатної неординарної
особистості Н. І. Махна;
створення масштабної туристично-рекреаційної зони шляхом
розчистки русла р. Гайчур та формування на двох штучних
островах та прилеглій території долини річки фестивального
містечка, центрального парку з зоною атракціонів, ярмарковою
площею та торгівельними рядами, вело- та кінними маршрутами,
спортивного парку, велопарку з тренувальними майданчиками,
готелю та туристичного кемпінгу;
підвищення іміджу міста та громади в цілому шляхом розвитку
бренду Н.І. Махна;
відродження
всеукраїнського
музично-літературного
андерграундового фестивалю День незалежності з Махном;
проведення на базі Гуляйпільського районного краєзнавчого музею
махновських вечорів (однією з експозицій якого є відтворена
кімната міщан початку XX ст. з ексклюзивним експонатом –
піаніно Г. Кузьменко (дружини Н. Махна), де кожен бажаючий
матиме змогу відчути нотки тієї епохи);
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

виховання у молоді поваги та інтересу до історії краю через
різноманітні квести, знайомство з історичною, містобудівною та
архітектурною спадщиною;
згуртованість мешканців над вирішенням різноманітних локальних
проблем громади, активна співпраця влади, бізнесу та
громадськості в наступних проектах.
Січень 2019 року – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
7,0
8,0
15,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), програми та проекти міжнародної технічної допомоги,
грантові кошти, спонсори, інвестори
Міністерство культури України, Запорізька обласна державна
адміністрація, Гуляйпільська ОТГ, відділ культури та туризму
Гуляйпільської райдержадміністрації

2.3.4. Розбудова якісної культурної інфраструктури та
запровадження сучасних механізмів менеджменту
2.25. Патріотичний фестиваль «MLT Донцов FEST»
Долучити громадян до історичної спадщин краю, висвітлити
сторінки біографії та наукові надбання теоретика українського
націоналізму, філософа Д. І. Донцова.
м. Мелітополь, зацікавленні особи за межами міста
Понад 20 тис. осіб (мешканці м. Мелітополя та районів)
Патріотичний фестиваль «MLT Донцов FEST» передбачає низку
заходів з популяризації історичної спадщини краю, висвітлення
сторінок біографії та наукового надбання теоретика українського
націоналізму, філософа Д. І. Донцова.
Збільшення кількості туристів до міста (понад 20 тис. осіб).
Створення експозиції в музеї; проведення патріотичних читань;
створення електронного видання; друк буклетів; пішохідна
екскурсія містом; музичний марафон.
Березень – серпень 2019 року
2019
2020
Разом
200,0
200,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний
донор, інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Спілка краєзнавців Мелітопольщини, Український центр розвитку
музейної справи, музичні колективи, МДПУ ім. Б. Хмельницького

3.3. Технічні завдання на проекти регіонального розвитку до
Програми 3. Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій.
Номер і назва

3.1.1.

Високопродуктивне

та

прибуткове

виробництво

в
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завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

агропромисловому комплексі
3.1. Підвищення конкурентоздатності малого та середнього
аграрного бізнесу
Розвиток
сільського
господарства,
як
високоефективної
конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках
галузі економіки, що забезпечує продовольчу безпеку області,
виробництво високоякісної екологічної сільськогосподарської
продукції в обсягах, достатніх для задоволення потреб населення і
переробних галузей, створення економічних і організаційних умов,
спрямованих на підвищення ефективності функціонування
суб’єктів господарювання в галузі сільського господарства;
поглиблення інтеграційних зв’язків, збільшення доданої вартості в
аграрній сфері, підтримка зайнятості сільського населення,
створення додаткових можливостей для зростання доходів малого
та середнього бізнесу, поліпшення розвитку села, якості життя в
сільській місцевості та збереження довкілля як передумови
формування самодостатніх територіальних сільських громад.
Запорізька область
400 тис. осіб
Надання суб’єктам господарювання в галузі сільського
господарства, незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності фінансової підтримки (позики) терміном від 1 до
3 років для часткового відшкодування понесених в аграрній сфері
витрат;
надання дотації за приріст поголів`я корів молочного та
комбінованого напряму продуктивності;
кошти спрямовуватимуться на забезпечення ефективного
стабільного розвитку агропромислового комплексу області,
виробництво конкурентної продукції з високою доданою вартістю
на основі впровадження інвестиційних проектів та новітніх
прогресивних
ресурсозберігаючих
технологій
в
галузі
рослинництва, тваринництва, інфраструктури зберігання та збуту
сільськогосподарської продукції.
Надання
суб’єктам
мікропідприємництва
та
малого
підприємництва в галузі сільського господарства, незалежно від їх
організаційно-правової форми короткострокових (терміном на 1
рік) та середньострокових (терміном на 3 роки) позик на придбання
обігових засобів та послуг, основних виробничих засобів
сільськогосподарського
призначення,
їх
будівництво
та
реконструкцію;
розширення площі насаджень плодово-ягідних культур і винограду
на 200 га;
нарощення обсяги виробництва органічної продукції, збільшення
площі органічних сільськогосподарських земель до 4 тис. га;
придбання щороку сільгоспвиробниками 1,6 тис. тонн базового та
репродукційного насіння сільськогосподарських рослин, оновлення
машинно-тракторного парку та дощувальної техніки на 10-15 %;
збільшення виробництва зерна на 10-15 %, впровадження нових
ресурсозберігаючі технології;
збільшення площі поливу на 5 тис. га та виробництва продукції на
зрошуваних землях на 10-15 %;
підвищення конкурентоспроможність аграрної продукції через її
глибоку переробку;
стабілізувати чисельність поголів’я великої рогатої худоби, в тому
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Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:

числі корів та подальше їх нарощування, збільшити поголів'я корів
на 400 голів;
підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва
продукції молочного скотарства;
збільшення продуктивності корів у середньому на корову до 5000
кг та виробництва молока на 5,2 тис. т, споживання молока і
молокопродуктів населенням області та експорту молочної
продукції;
створення додаткових робочих місць у галузі молочного
скотарства;
проведення реконструкції та будівництва 3 тваринницьких об’єктів;
створення 5 об’єктів з переробки сільськогосподарської продукції.
Максимальне сприяння реалізації інноваційних інвестиційних
проектів та впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих
технологій виробництва сільськогосподарської продукції для
малих агровиробників;
оптимізація
структури
посівних
площ
основних
сільськогосподарських культур на основі науково-обґрунтованих
рекомендацій з урахуванням природно-економічних зон;
запровадження системи удобрення, хімічної меліорації земель та
захисту рослин;
раціональне використання зрошуваних земель;
впровадження сучасних сортів, гібридів рослин, покращення
насінництва, підвищення якості насіннєвого матеріалу, який
використовується для товарних посівів зернових, збільшення
обсягів вирощування сортів елітного високоякісного насіння,
рекомендованих для вирощування в природно-кліматичних умовах
регіону;
нарощення обсягів виробництва сільськогосподарських культур, у
тому числі органічної сільськогосподарської продукції;
розвиток
органічного
сільського
господарства,
яке
спрямовуватиметься на захист навколишнього середовища, якість і
безпеку харчових продуктів, запобігання зміні клімату, зменшення
застосування агрохімічних засобів, покращення структури ґрунтів;
сприяння розвитку садівництва, ягідництва, овочівництва та
налагодження маркетингових ланцюгів, впровадження холодної
логістики
з
метою
підвищення
додаткової
вартості
сільськогосподарської продукції;
розвиток великотоварного виробництва;
впровадження перспективних ресурсозберігаючих технології та
інноваційних проектів розвитку молочного скотарства;
зростання рівня продуктивності тварин, їх збереження та
підвищення якості продукції;
економічне стимулювання розвитку продуктивної кормової бази
для розвитку тваринництва;
зупинення спаду чисельності поголів'я корів та поступове його
нарощування;
зниження витрат кормів та інших матеріальних ресурсів за
рахунок
впровадження
перспективних
ресурсозберігаючих
технологій.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
81500,0
81500,0
163000,0
Державний (ДФРР, субвенції), обласний та районні бюджети;
бюджети сільських, селищних та об`єднаних територіальних
громад;
кошти членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
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Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

інші джерела
Департамент агропромислового розвитку ОДА;
КУ «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі» ЗОР;
районні, сільські, селищні ради та об`єднані територіальні громади;
члени сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

3.1.1. Високопродуктивне та прибуткове виробництво в
агропромисловому комплексі
3.2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу сільгоспугідь
у Запорізькій області
Відновлення та розвиток зрошення і дренажу у Запорізькій області;
зменшення
негативного
впливу
дефіциту
природного
вологозабезпечення на ведення землеробства;
створення необхідних передумов для соціально-економічного
розвитку відповідних територій.
Бердянський, Василівський, Великобілозерський, Веселівський,
Вільнянський,
Запорізький,
Кам`янсько-Дніпровський,
Мелітопольський, Михайлівський та Якимівський райони
70 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
області
Підвищення ролі меліорованих земель у
продовольчому та
ресурсному забезпеченні області;
зменшення залежності сільськогосподарського виробництва від
несприятливих природно-кліматичних умов;
поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь та
створення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних
систем.
Придбання дощувальних машин – 112 од.;
реконструкція внутрішньогосподарських мереж на площі 1746 га;
відновлення внутрішньогосподарських мереж на площі 3952 га;
відновлення
(модернізація)
гідротехнічних
споруд
міжгосподарських систем на площі 7080 га;
будівництво внутрішньогосподарських мереж на площі 2262 га;
збільшення виробництва валової продукції рослинництва на
10-15%;
збільшення врожаю у 2 рази на меліорованих землях у роки з
екстремальними погодними умовами;
за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій
(водозберігаючі екологічно безпечні режими зрошення, внесення
добрив з поливною водою малими нормами, проведення поливів
низьконапірними дощувальними машинами, оптимізація роботи
насосно-силового обладнання) зниження рівня споживання води на
15 %, електроенергії - на 10 %, що істотно ослабить техногенне
навантаження на довкілля та підвищить економічну ефективність
землеробства на меліорованих землях;
поліпшення умов проживання і господарської діяльності в 70
сільськогосподарських
підприємствах
та
фермерських
господарствах області;
вжиття заходів щодо водозабезпечення галузей економіки і
населення за допомогою експлуатації великих каналів.
Забезпечення сталого та надійного функціонування наявних
меліоративних систем, що перебувають у задовільному технічному
стані і не відпрацювали свого нормативного терміну, шляхом
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме

проведення ремонтно-експлуатаційних робіт у повному обсязі на
міжгосподарській та внутрішньогосподарській мережі;
відновлення
функціонування
меліоративних
систем,
що
перебувають у незадовільному технічному стані, але ще не
втратили свого потенціалу, шляхом реконструкції та технічного
переоснащення
внутрішньогосподарської мережі, шляхом
поліпшення технічного стану водоприймачів і каналів
водовідвідної мережі осушувальних систем з дотриманням вимог
енерго- та ресурсозбереження та екологічної безпеки;
створення умов для оптимального водовідведення шляхом
забезпечення надійної роботи діючих колекторно-дренажних
систем, будівництва дренажних систем для захисту населених
пунктів і сільськогосподарських угідь від підтоплення та головних
дренажних колекторів для поліпшення умов водовідведення з
територій, що мають недостатню природну дренованість;
ремонт та відновлення наявної дощувальної і меліоративної
техніки на основі використання власної промислово-виробничої
бази, шляхом збільшення обсягів та розширення номенклатури
вузлів і запасних частин, застосування яких дасть змогу знизити
матеріало- та енергоємність дощувальних машин і продовжити
терміни їх експлуатації;
збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих
землях шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних
заходів;
поетапне нарощування меліоративного фонду шляхом будівництва
внутрішньо-господарських меліоративних систем, переважно за
рахунок коштів землекористувачів, в регіонах з розгалуженою
системою діючих магістральних та розподільчих міжгосподарських
каналів або невеликих за площею зрошувальних систем з
локальним водозабором.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
320000,0
318168,0
638168,0
Державний бюджет – 462859,00 тис. грн., обласний бюджет –
33064,00 тис. грн., бізнес – 142245,00 тис. грн.
Держводагенство, облдержадміністрація, бізнес, Запорізьке
обласне управління водних ресурсів

3.1.2 Підвищення експортоспроможності сільгоспвиробників
3.3.
Розвиток
сільськогосподарської
інформаційноконсультаційної (дорадчої) діяльності
Створення
розвиненої
системи
сільськогосподарського
дорадництва з використанням науково-технічного потенціалу
установ аграрної науки і освіти, сприяння кадровому,
організаційному,
фінансовому,
матеріально-технічному
забезпеченню її діяльності в області;
стимулювання розвитку діяльності громадських дорадчих служб,
комерційних агроконсалтингових формувань та приватних
консультантів у сільських місцевостях, у тому числі шляхом їх
залучення до надання соціально спрямованих дорадчих послуг.
Запорізька область
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вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва

Рівень охоплення соціально спрямованими дорадчими послугами
становитиме
не
менше
90
%
сільськогосподарських
товаровиробників і сільського населення області
Надання
допомоги
сільським,
селищним,
об`єднаним
територіальним
громадам
області,
суб’єктам
малого
підприємництва в галузі сільського господарства, мешканцям
сільської місцевості у вирішенні таких завдань:
пристосування сільськогосподарських виробників та їх господарств
до функціонування в ринковій економіці;
поліпшення якості сільськогосподарської продукції;
створення системи ринкової інформації;
розвиток малого підприємництва, пропаганда та обґрунтування
додаткових джерел доходів селян;
забезпечення необхідного рівня життя і соціальних послуг
сільським родинам;
допомога сільській молоді у виборі професії;
охорона навколишнього середовища;
забезпечення стабільного розвитку сільського господарства та
сільських територій;
організація демонстраційних занять на базі успішних фермерських
господарств, переробних, заготівельно-збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Створення дієвої системи сільського дорадництва;
охопленя соціально-спрямованими дорадчими послугами сільські,
селищні, об`єднані територіальні громади області та до 300
суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва в галузі
сільського господарства, незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності, власників особистих селянських
господарств та власників земельних паїв в області;
забезпечення надання соціально-спрямованих дорадчих послуг
щодо підвищення рівня знань та вдосконалення практичних
навичок прибуткового ведення сільськогосподарської та пов’язаної
з сільським господарством діяльності сільськогосподарським
товаровиробникам, сільському населенню, органам місцевого
самоврядування.
Створення обласної дорадчої служби з відділами в сільських
районах та представництвами у сільських територіальних
громадах;
збільшення чисельності сільськогосподарських дорадників,
переважно
на
місцевому
рівні
з
тим,
щоб
один
сільськогосподарський
дорадник
на
професійній
основі
обслуговував близько 100 сільськогосподарських підприємств або
5000 домогосподарств.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
500,0
500,0
1000,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцевий
бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Департамент агропромислового розвитку ОДА, інститут
післядипломної освіти та дорадництва ТДАТУ, сільські, селищні,
об`єднані територіальні громади

3.2.1. Розвиток кооперації в аграрному секторі
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завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

3.4. Розвиток сільського підприємництва та обслуговуючої
кооперації
Підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності,
поліпшення умов розширеного відтворення в аграрному секторі
економіки та підвищення рівня життя сільського населення шляхом
зменшення витрат членів кооперативу за рахунок придбання
матеріально-технічних ресурсів кращої якості за нижчими цінами,
надання їм всіх необхідних послуг найкращої якості за цінами,
нижчими запропонованих комерційними структурами та
збільшення прибутковості сільськогосподарських товаровиробників через отримання найбільшої можливої ціни за продукцію,
що реалізується через кооператив;
створення комплексу із зберігання, охолодження, заморозки та
післязбиральної доробки ягідної продукції;
будівництво приймально – відвантажувального пункту зерна.
Запорізька область
Близько 2000 домогосподарств сільської місцевості та суб’єктів
мікропідприємництва та малого підприємництва в галузі сільського
господарства, незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності
Зі зміною структури аграрної економіки, підприємства активно
скорочують кількість найманих працівників. Зайнятість у
сільському господарстві буде і далі зменшуватися у результаті
зростання продуктивності праці в великих агропромислових
формуваннях.
Внаслідок реалізації проекту планується:
створення
та
оновлення
матеріально-технічної
бази
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, особистих
селянських господарств;
просування на аграрний ринок сільськогосподарської продукції на
вигідних для селян умовах, що сприятиме зростанню доходів
сільського населення та збільшенню обсягів виробництва продукції
у господарствах;
поліпшення умов праці селян та якості сільськогосподарської
продукції;
підвищення
економічної
ефективності
діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
створення «Сімейних ферм»;
будівництво нових, облаштування існуючих доїльних залів,
молокопроводів, забійних та заготівельних цехів, збутових пунктів
та ліній пакування, сортування, охолодження (заморожування) та
зберігання овочів, плодово-ягідної та виноградної продукції, як в
свіжому вигляді так і після глибокої переробки.
Створення 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(заготівельних, збутових, переробних);
будівництво 3 «Сімейних ферм» та 2 забійних цехів;
модернізація та реконструкція існуючих доїльних залів,
молокопроводів, забійних та заготівельних цехів;
створення 50 додаткових робочих місць у сільській місцевості;
будівництво приймально-відвантажувального пункту зерна;
збільшення
кількості
виробленої
сільськогосподарськими
кооперативами продукції;
придбання 8 установок індивідуального доїння корів щороку;
збільшення виробництва якісної молочної сировини, підвищення
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Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

продуктивності корів та рівня закупівельної ціни на молоко;
покращення умови праці та добробуту сільського населення.
Створення, розвиток, будівництво та оновлення матеріальнотехнічної
бази
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
розвиток особистих селянських господарств;
збільшення обсягів виробництва продукції у господарствах;
поліпшення умов праці селян;
підвищення якості сільськогосподарської продукції та економічної
ефективності діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
16700,0
18800,0
35500,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, районні
бюджети; бюджети сільських, селищних та об`єднаних
територіальних громад; кошти членів сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів; інвестиційні кошти
Обласна та районні державні адміністрації; обласна, районні,
сільські, селищні ради та об`єднані територіальні громади;
члени сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
громадські організації; благодійні фонди
Субвенція надається районним, сільським, селищним бюджетам, а
також бюджетам об`єднаних територіальних громад та
розподіляється на підставі рішення відповідної ради за підсумками
проведених конкурсів, при цьому враховуються фінансові
можливості місцевих бюджетів (як учасників співфінансування
проектів)
3.2.2. Розвиток самозайнятості та неаграрних видів бізнесу в
сільській місцевості
3.5. Підтримка окремих проектів у сфері сільського зеленого
туризму в Запорізькій області
Популяризація, подальший розвиток сільського зеленого туризму
та створення нових робочих місць.
Запорізька область
Близько 10 тис. осіб на рік
Забезпечення самозайнятості на селі шляхом реалізації конкретних
бізнес-ідей щодо створення сільських зелених садиб.
Збільшення кількості сільських зелених садиб в області, їх
подальша сертифікація;
розвиток внутрішнього туризму Запорізької області (у т.ч.
сільського зеленого туризму);
збільшення рівня поінформованості жителів області щодо діючих
сільських зелених садиб;
популяризація зеленого туризму та агротуризму області;
створення нових робочих місць.
Відбір проектів для їх реалізації та співфінансування з обласного та
місцевих бюджетів;
проведення семінарів, тренінгів, консультацій для майбутніх
власників садиб;
реконструкція та облаштування старих осель жителів під садиби
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

сільського зеленого туризму та створення нових садиб;
узагальнення та поширення інформації щодо діючих зелених
садиб.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
760,0
760,0
1520,0
Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет (ДФРР,
субвенції), кошти міжнародної технічної допомоги
Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна
рада, виконавчі комітети місцевих рад, у т.ч. об’єднаних
територіальних громад, Державна організація «Регіональний фонд
підтримки підприємництва в Запорізькій області»

3.3.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських
територіях
3.6. Покращення якості надання медичних послуг сільському
населенню
Підвищити якість та доступність медичних послуг, яке буде
досягнуто зміцненням ролі первинної медичної допомоги,
особливо поширенням сімейної медицини, шляхом наближення її
до кожної конкретної людини завдяки модернізації медичного
обладнання та створення оптимальних умов роботи медичних
працівників первинної ланки;
створити умови для покращення рівня медичного обслуговування
сільського населення шляхом модернізації нового медичного
обладнання;
забезпечити рівний доступ громадян сільської місцевості до
медичного обслуговування;
покращити здоров’я сільського населення;
розробити програму активної профілактики захворювань (завдяки
використанню нового медичного обладнання);
створити умови для регулярного проходження профілактичних
оглядів громадянами та диспансеризації;
покращити технічний стан закладів та установ охорони здоров’я на
селі.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Проект дозволить підвищити якість та доступність медичних
послуг для сільських жителів, здійснювати своєчасне медичне
обслуговування, покращити умови перебування пацієнтів в
медичних закладах.
Придбання обладнання;
проведення ремонтів ФАПів та амбулаторій;
створення медичних закладів хоспісного типу.
Відновлення інтенсивності та якості надання медичних послуг
населенню громади шляхом будівництва фельдшерськоакушерського пункту, забезпечення комфортних умов праці
медперсоналу та підвищення рівня задоволення населення.
Реконструкція діючих ФАПів із перспективою переоснащення в
амбулаторії;
створення медичного закладу хоспісного типу – невідкладна
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

необхідність сьогодення;
покращення якості надання медичних послуг сільському
населенню шляхом модернізації медичного обладнання в
амбулаторіях.
Січень – травень 2019 року
2019
2020
Разом
3718,0
3718,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет державний бюджет (ДФРР,
субвенції) та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Запорізька
обласна
державна
адміністрація,
об’єднані
територіальні громади, райдержадміністрації

3.4. Технічні завдання на проекти регіонального розвитку до
Програми 4. Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження
природних ресурсів.
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

4.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними
ресурсами
4.1. Оновлення рухомого складу міського електротранспорту
м. Запоріжжя
Придбання нових та комфортних тролейбусів, обладнаних
енергозберігаючими
транзисторно-імпульсними
системами
управління тяговими двигунами.
м. Запоріжжя
Орієнтовна чисельність споживачів послуг – близько 600,0 тис.
мешканців м. Запоріжжя
За останні роки парк тролейбусів суттєво не оновлювався, його
технічний стан в цілому не відповідає сучасним вимогам. Середній
вік тролейбусів – 24,3 роки.
Наявний технічний стан тролейбусів збільшує поточні витрати на
їх експлуатацію, ставить під загрозу безпеку пасажирських
перевезень, погіршує якість перевезень. Недостатня кількість
тролейбусів на маршрутах збільшує інтервали руху, приводить до
неякісних перевезень, не дозволяє повною мірою задовольнити
потребу мешканців міста у пасажирських перевезеннях.
Нові тролейбуси характеризуються відповідним дизайном та
комфортними умовами проїзду для пасажирів, забезпечують
доступ до салону громадян з особливими потребами. Місткість
тролейбусу – 108 чол.
Нові тролейбуси обладнані енергозберігаючими транзисторноімпульсними системами управління тяговими двигунами, що
дозволяє економити до 30% електроенергії при забезпеченні руху
тролейбусів.
Оновлення парку електротранспорту;
підвищення якості, безпеки та комфортності пасажироперевезень.
Придбання нових тролейбусів;
пуско-налагоджувальні, випробувальні та обкаточні роботи.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
110559,60
116087,58
226647,18
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Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість

Державний бюджет (ДФРР, субвенції), бюджет міста Запоріжжя
Запорізька облдержадміністрація; Запорізька міська рада;
управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської
ради;
Запорізьке
комунальне
підприємство
міського
електротранспорту «Запоріжелектротранс»

4.1.2. Розвиток альтернативної енергетики
4.2. Будівництво сонячних електростанцій
Реалізація державної політики у сфері відновлюваної енергетики
шляхом виробництва та споживання електричної енергії з
поновлюваних джерел енергії. Забезпечення населених пунктів
власною екологічною електричною енергією.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Сьогодні сонячна енергетика стає актуальною як ніколи. Глобальні
проблеми з енергоносіями, залежність нашої держави від
імпортних видів палива, все це змушує шукати нові джерела
енергії. На теперішній час зазначений проект є найбільш
актуальний для тих районів, які не газифіковані.
Передбачається будівництво сонячних електростанцій потужністю
від 10 до 50 МВт для забезпечення потреб населення, установ і
підприємств області.
Відсутність потреби проведення складного техобслуговування або
дорогих ремонтів, щоб підтримувати таку електростанцію
у робочому стані.
Строк служби обладнання значно перевищує строк окупності
інвестицій.
Можливість отримання «зеленого» тарифу на електроенергію.
Створення нових робочих місць;
будівництво сонячних електростанцій потужністю від 10 до 50
МВт;
можливе впровадження в населених пунктах електроопалення.
Затвердження проектної містобудівної документації;
розроблення землевпорядної документації проектом землеустрою
щодо присвоєння цільового призначення земельній ділянці;
проведення геологічних вишукувань стану земель;
визначення трасування лінії електропередачі;
розробка та затвердження проектної документації, отримання
дозволу на будівельні роботи, при виконанні робочої документації
сонячної електростанції, згідно завдання на проектування,
виділення черг будівництва та пускових комплексів для поетапної
реалізації об'єкта;
будівництво майданчика під майбутню сонячну електростанцію;
придбання обладнання, металоконструкцій, сонячних модулів;
проведення монтажних робіт;
проведення пусково-налагоджувальних робіт;
введення в експлуатацію сонячної електростанції.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
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проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

180500,0
185500,0
366000,0
Державний (ДФРР, субвенції), обласний та місцеві бюджети,
міжнародна технічна допомога, грантові кошти, кошти інвестора
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, міські ради, селищні
ради, інвестори, Держагенство з енергоефективності та
енергозбереження України

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

4.1.2. Розвиток альтернативної енергетики

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні

4.3. Будівництво підприємств по виробництву паливних
брикетів та пелетів у Запорізькій області
Налагодження
виробництва
пелетів
та
брикетів
з
сільськогосподарських відходів. Скорочення питомих витрат
традиційних видів палива за рахунок споживання альтернативних
видів палива.
Запорізька область
Населення, яке проживає в сільських районах Запорізької області
Основним джерелом для опалення та ресурсом для
теплопостачання є вугілля та газ, ціни на які зростають.
Залишається складною ситуація із забезпеченням паливом шкіл,
дитячих садочків, адмінбудівель, ФАПів, які є застарілими і
неутепленими об’єктами, що вимагають великих затрат тепла для
забезпечення нормального мікроклімату. Сільські райони мають
всі можливості залучення потенціалу місцевої продукції, оскільки є
аграрними
територіями
з
щедрими
врожаями
сільськогосподарських культур. Відходи сільськогосподарського
виробництва можна використовувати для опалення бюджетних
установ шляхом спрямування їх на виготовлення брикетів та
пелетів.
Основними перевагами паливних брикетів є:
велика теплотворна здатність – більше 4200 Ккал на 1 кг (вугілля –
4500-5300 Ккал);
залишки згорання не перевищують 1% (вугілля – 30-40%, дрова –
8-15%),
екологічна безпека - при згоранні не виділяється чадний газ С02,
викиди сірки становлять 0,032%, що не забруднює повітря.
Завдяки реалізації проекту передбачається:
створення нових робочих місць, що сприятиме зменшенню
безробіття;
стабільне функціонування об’єктів соціально-культурної сфери;
дотримання температурного режиму задля поліпшення умов
навчання учнів, надання послуг культурного і медичного
обслуговування населення;
зменшення негативного впливу на навколишнє природне
середовище.
Економічним аспектом впровадження проекту стане:
економія енергетичних ресурсів і бюджетних коштів;
зростання надходжень до бюджету, для подальшого впровадження
енергозберігаючих технологій та укріплення матеріально-технічної
бази бюджетної сфери.
Будівництво підприємств по виробництву паливних брикетів та
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та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

пелетів;
утилізація відходів сільськогосподарського виробництва без
негативних для екології наслідків спалювання;
зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище;
прибуток при реалізації біопалива, отриманого в процесі
виробництва;
скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;
забезпечення населення, бюджетні та соціальні сфери
альтернативним видом палива;
зменшення витрат бюджетних коштів на опалення закладів
бюджетної сфери;
створення нових робочих місць.
Визначення оптимального місця на території району для
розміщення устаткування по виробництву паливних брикетів та
пелетів;
проведення тендерних закупівель для придбання технічних засобів
для забезпечення функціонування виробництва;
придбання та встановлення лінії по виробництву паливних брикетів
та пелетів;
визначення об’єктів соціальної сфери, які доцільно перевести
першочергово на альтернативний вид палива;
налагодження постачання сировини для безперебійної роботи ліній;
популяризація
впровадження
енергоощадного
обладнання,
енергозберігаючих технологій на прикладі реалізованого проекту.
Січень – грудень 2019 року
2019
2020
Разом
2200,0
2200,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), місцевий бюджет та інші
джерела, не заборонені чинним законодавством
Районна
державна
адміністрація,
сільські
ради,
сільгосппідприємства району

4.1.2. Розвиток альтернативної енергетики
4.4. Будівництво вітряної електростанції потужністю 500 МВт
на
території
Дунаєвської,
Дівнинської,
Добрівської,
Надеждинської, Гірсівської сільських рад Приазовського
району
Реалізація державної політики у сфері відновлюваної енергетики
шляхом виробництва та споживання електричної енергії з
поновлюваних джерел енергії. Забезпечення населених пунктів
власною екологічною електричною енергією.
Дунаєвська, Дівнинська, Добрівська, Надеждинська, Гірсівська
сільські ради
Мешканці Гірсівської, Дунаєвської, Дівнинської, Добрівської,
Надеждинської сільських рад
Підвищення цін на енергоносії з одного боку і зміна клімату,
обумовлене негативним впливом на навколишнє середовище, з
іншого боку, стимулювали впровадження проектів, спрямованих на
розробку
технологій
з
використанням
нетрадиційних
відновлюваних джерел енергії. Інтенсивно розробляються способи
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Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

використання
відновлюваної
енергії
(сонячної,
вітряної,
геотермальної, енергії біогазу тощо). Джерела цих видів енергії —
невичерпні. Виробництво електроенергії за допомогою "вітряків"
не супроводжується викидами вуглекислого чи будь-якого іншого
газу.
Вітрові електростанції займають мало місця і легко вписуються в
будь-який ландшафт, а також відмінно поєднуються з іншими
видами господарського використання території.
Передбачається будівництво вітрової електростанції потужністю
500 МВт для забезпечення потреб населення, установ і підприємств
області. Проект планується розпочати у квітні 2018 року.
Створення нових робочих місць;
збільшення доходів від податків та зборів до районного бюджету;
спорудження нових інженерних комунікацій, виділення коштів на
розвиток соціальної інфраструктури.
Придбання обладнання та металоконструкцій;
проведення монтажних робіт;
проведення пусково-налагоджувальних робіт;
введення в експлуатацію вітряної електростанції потужністю
500 Мвт.
Січень – грудень 2019 року
2019
2020
Разом
21000000,0
21000000,0
Кошти інвестора - компанія Юрокейп Юкрейн
Компанія Юрокейп Юкрейн, Запорізька обласна державна
адміністрація, Приазовська районна державна адміністрація,
Гірсівська, Добрівська сільська рада

4.2.1. Створення умов для поліпшення стану водного та
повітряного басейнів
4.5. Розчищення, відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму малих та середніх річок області
Розчищення
русел
для
забезпечення
безперешкодного
проходження паводкового стоку і розвантаження ґрунтового
потоку з прилеглих сторін, створення умов для поліпшення стану
довкілля.
Територія Запорізької області, зокрема Оріхівський, Пологівський,
Великобілозерський,
Мелітопольський,
Токмацький,
Михайлівський, Чернігівський, Гуляйпільський, Більмацький
райони
Населення Запорізької області
Проект спрямований на проведення робіт з:
берегоукріплення та регулювання русел річок;
будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних
дамб;
розчищення русел річок;
упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
удосконалення методів і технічних приладів для проведення
гідрометеорологічних спостережень;
прогнозування паводків.
Ввідновлення і забезпечення сталого функціонування екосистеми
малих та середніх річок;
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Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму
та санітарного стану річок;
забезпечення вільного пропуску води з вище розташованої
території та ліквідація підтоплення прилеглих територій;
створення зони відпочинку та екологічно безпечних умов
життєдіяльності населення.
Підготовчий період:
розробка проектів.
Основний період:
виконання заходів берегоукріплення та регулювання русел річок,
будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних
дамб; розчищення русел річок.
Січень 2019 року – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
33500,0
36500,0
70000,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцеві
бюджети, інші кошти, не заборонені чинним законодавством
Виконавчі органи місцевих рад

4.2.1. Створення умов для поліпшення стану водного та
повітряного басейнів
4.6. Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання та
водовідведення селища Кирилівка Якимівського району
Запорізької області
Забезпечення централізованого водопостачання, каналізування і
очистки стоків в умовах високого скупчення людей, особливо в
літній період.
смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області
3,5 тис. мешканців смт Кирилівка та 17,0 тис. відпочиваючих
На узбережжі Азовського моря в районі смт Кирилівка
Якимівського району Запорізької області, включаючи коси
Пересип та Федотову, за відсутності очисних споруд та мереж
централізованої каналізації, функціонують близько 350 закладів
відпочинку і оздоровлення. Господарсько-побутові стічні води
накопичуються у вигрібних ямах в обсягах більше 1 м3 за добу з
наступним вивозом автотранспортом на полігон рідких побутових
відходів, який улаштований у прибережній захисній смузі
Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника
загальнодержавного значення та входить до складу Приазовського
національного природного парку. Таким чином, постійно існує
загроза забруднення Азовського моря, Утлюкського та Молочного
лиманів і ґрунтових вод господарсько-побутовими стічними
водами та втрати цінного природного рекреаційного ресурсу. Цей
фактор негативно впливає на інвестиційну привабливість регіону,
що стримує його соціально-культурний розвиток.
Реалізація
проекту
дозволить
покращити
санітарноепідеміологічний та екологічний стан узбережжя Азовського моря.
Продуктивність водопровідних та каналізаційних очисних споруд
(крім курортного сезону) - 1500,0 м3/добу;
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Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

продуктивність водопровідних та каналізаційних очисних споруд в
курортний сезон – 12000,0 м3/добу;
загальна довжина водогонів – 52560 м;
загальна довжина напірних колекторів із поліетиленових труб 67120,0 м.
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання;
будівництво зовнішніх мереж водовідведення;
будівництво очисних споруд потужністю 12 000 м.куб/добу.
Січень 2019 року – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
38751,469
500000,0
538751,469
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцеві
бюджети, кошти комунальних підприємств, установ та організацій, а
також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків,
передбачених
законодавчими
актами),
кошти
інвесторів,
міжнародних донорів тощо
Запорізька облдержадміністрація, Кирилівська селищна рада
Період здійснення проекту 2019-2021 рр. (30 місяців)
4.2.1. Створення умов для поліпшення стану водного та
повітряного басейнів
4.7. Будівництво і модернізація систем водовідведення та
очисних споруд
Поліпшення стану каналізаційних мереж та очисних споруд у
населених пунктах області; забезпечення належного рівня
екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки для мешканців
області.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Технічний стан системи водовідведення та очисних споруд області
незадовільний (знос близько 70 %) і щорічно погіршується.
Технології очистки стоків застарілі. Особливе занепокоєння
викликає відсутність очисних споруд каналізації у виправних
закладах області.
Метою проекту є підвищення надійності роботи очисних споруд,
зменшення енерговитрат, забезпечення очищення каналізаційних
стоків до діючих норм та попередження виникнення надзвичайних
екологічних ситуацій
Підвищення надійності функціонування систем водовідведення,
забезпечення належної стабільної та якісної очистки стічних вод;
запобігання виникненню аварійних ситуацій та забруднення
земель, підземних та поверхневих вод; покращення екологічного
стану області
Підготовчий період:
інвентаризація та аналіз стану системи водовідведення та очисних
споруд області. Визначення населених пунктів, які в першу чергу
потребують вирішення питання водовідведення;
виготовлення проектної документації.
Основний період:
будівництво, реконструкція (модернізація) мереж водовідведення
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні

та очисних споруд області, що знаходяться в аварійному стані або
потребують реконструкції.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
250000,0
290000,0
540000,0
Державний
бюджет
(ДФРР,
субвенції,
фонд
охорони
навколишнього природного середовища), обласний бюджет,
місцеві бюджети, кошти інвесторів, інші не заборонені джерела
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації, Департамент капітального будівництва
облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування

4.2.2. Мінімізація негативного впливу відходів на довкілля та
здоров’я населення
4.8. Будівництво, реконструкція та розширення полігонів
твердих побутових відходів з будівництвом цеху по їх
сортуванню і пакетуванню
Впровадження механізованого сортування побутових відходів та їх
ефективне використання, зменшення шкідливого впливу побутових
відходів на навколишнє природне середовище та навантаження,
подовження терміну експлуатації існуючих полігонів.
м. Запоріжжя, Більмацький, Василівський, Гуляйпільський,
Розівський, Оріхівський, Чернігівський райони Запорізької області
360 тис. осіб населення територіальних громад
Передбачається будівництво нових, реконструкція та розширення
існуючих полігонів твердих побутових відходів, у тому числі з
будівництвом цехів (заводів) з сортування відходів, що дозволить
вилучати ресурсоцінні матеріали і використовувати їх для
подальшої переробки. Сортуванню підлягають: скло, метал,
поліетилен, папір, ПЕТ-пляшки, а в перспективі - інші ресурсоцінні
матеріали.
Зменшення кількості заборонених відходів, шляхом сортування і
пакетування ТПВ;
зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє
природне середовище та здоров'я населених;
покращення рівня обслуговування населення.
Підготовчий період:
розробка проектно – кошторисної документації.
Основний період:
будівництво нових, реконструкція та розширення існуючих
полігонів;
твердих побутових відходів;
будівництво цехів (заводів) по сортуванню і пакетуванню
побутових відходів (будівництво об`єкту).
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
100908,0
129979,0
230887,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцеві
бюджети, інші кошти, не заборонені чинним законодавством
Виконавчі органи місцевих рад, Запорізька облдержадміністрація
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учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме

4.2.2. Мінімізація негативного впливу відходів на довкілля та
здоров’я населення
4.9.
Будівництво
сміттєпереробних
заводів
для
Мелітопольського,
Михайлівського,
Приазовського,
Якимівського, Токмацького районів і м. Мелітополя
Запорізької області
Впровадження механізованого сортування побутових відходів та їх
ефективне використання, зменшення шкідливого впливу побутових
відходів на навколишнє природне середовище та навантаження,
подовження терміну експлуатації існуючих полігонів.
Мелітопольський, Михайлівський, Приазовський, Якимівський,
Токмацький райони і м. Мелітополь Запорізької області
306 тис. осіб населення територіальних громад
На заводі здійснюється механо-біологічна переробка ТПВ: дві лінії
механічного сортування відходів, на яких відходи поділяються на
органічну і суху фракції. Органічна фракція піддається
анаеробному впливу та створенню компосту і виробництву біогазу.
Суха фракція проходить механічну обробку (пресування) і
використовується на виробництво вторинної сировини.
Охоплення 100 % послугами зі збору та вивезення ТПВ;
мінімізація кількості відходів, які підлягають захороненню;
переробка більшої частини відходів;
отримання додаткової електроенергії;
окупність 7 років;
отримання прибутку від продажу вторсировини;
створення додаткових робочих місць.
Підготовчий період:
розробка проектно – кошторисної документації.
Основний період:
будівництво заводу по переробці ТПВ;
придбання спеціального обладнання і транспорту.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
230000,0
453600,0
683600,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), обласний бюджет, місцеві
бюджети, інші кошти, не заборонені чинним законодавством
Виконавчі органи місцевих рад, Запорізька облдержадміністрація

4.2.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного
розмаїття області
4.10. Укріплення Бердянської коси – проектні роботи (1 етап)
Запобігання розмиву Бердянської коси.
Збереження статуту Бердянська як курорту державного значення.
м. Бердянськ Запорізької області
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Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Населення м. Бердянськ, відвідувачі курорту
Місто Бердянськ має статут курорту державного значення.
Протягом останніх років відбувається інтенсивний розмів
Бердянської коси – головної курортної зони міста з розвиненою
інфраструктурою. Будування берегоукріплюючих споруд вздовж
узбережжя Бердянської коси має на меті усунути небезпеку
руйнування вузького перешийку коси та знищення піщаних пляжів.
Ігнорування проблеми
призведе до екологічної катастрофи,
перетворення коси в острів та втрати усіх комунікаційних мереж
(дороги, електро-водопостачання, каналізації та інше).
Реалізація проекту є одним із заходів щодо збереження природнозаповідного фонду Бердянської коси, що є однією з основних
функцій держави та органів місцевого самоврядування.
Захист від розмиву узбережжя Бердянської коси.
Продовження будівництва 15 км берегоукріплюючих споруд
вздовж берегової смуги Бердянської коси.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
30000,0
30000,0
60000,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції)
Запорізька облдержадміністрація, Бердянська міська рада

4.2.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного
розмаїття області
4.11. Будівництво берегоукріплювальних споруд на території
берегової смуги вул. Маяковського в районі б/в «Лазурна-2»
м. Бердянськ Запорізької області
Захист лікувальних лиманів Бердянської коси в районі озера
Червоне від знищення через з'єднання з Азовським морем.
Запобігання знищенню піщаних пляжів Бердянської коси від
розмиву. Збереження статуту Бердянська як лікувального курорту
державного значення.
м. Бердянськ Запорізької області
м. Бердянськ, відвідувачі курорту
Місто Бердянськ має статут лікувального курорту державного
значення. Протягом останніх років відбувається інтенсивне
руйнування берегової смуги узбережжя Азовського моря.
Будування берегоукріплюючих споруд вздовж узбережжя в районі
озера Червоне має на меті усунути небезпеку з'єднання Азовського
моря та лікувальних лиманів. Ігнорування проблеми призведе до
екологічної катастрофи, втрати лікувальних властивостей
Бердянськими лиманами та втрати курорту державного значення.
Реалізація проекту є одним із заходів щодо збереження природнозаповідного фонду Бердянської коси, що є однією з основних
функцій держави та органів місцевого самоврядування.
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Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Захист від розмиву узбережжя Бердянської коси в районі
Червоного озера, та збереження екосистему цілющих лиманів.
Будівництво 5 км берегоукріплюючих споруд вздовж берегової
смуги Бердянської коси в районі озера Червоне (Верхова).
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
23825,0
54333,0
78158,0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР,
субвенції)
Запорізька облдержадміністрація, Бердянська міська рада

Номер і назва
завдання Стратегії:
Назва проекту:

4.2.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного
розмаїття області
4.12. Будівництво з’єднувального каналу для відновлення
водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, охорона і
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відновлення
водно-болотного угіддя міжнародного значення, рибогосподарської
водойми, в якій природою створені унікальні гідрологічні умови
для нересту і нагулу пеленгасу та інших цінних видів риб.
Запорізька, Донецька, Херсонська області (акваторія Азовського
моря)

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані кількісні
та якісні результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:
Номер і назва
завдання Стратегії:

Приблизно 6 млн. осіб
Відновлення постійного водообміну між Азовським морем та
Молочним лиманом.
Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття.
Підвищення природно-ресурсного потенціалу території.
Відновлення місць гніздування рідкісних та зникаючих видів
птахів, занесених до Червоної книги України та які знаходяться під
охороною різних міжнародних Конвенцій.
Створення умов для нересту та нагулу піленгасу.
Відновлення популяції пеленгасу в Азовському морі.
Будівництво з’єднувального каналу, хвилеломів.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
25000,0
25000,0
50000,0
Державний бюджет (ДФРР, субвенції), місцевий бюджет, у т.ч.
фонди охорони навколишнього природного середовища
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації,
Приазовський національний природний парк

4.2.4 Формування екологічної культури мешканців області,
забезпечення участі громадськості у розв’язанні екологічних
проблем
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Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

Очікувані кількісні
та якісні результати:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

4.13. Пропаганда охорони навколишнього природного
середовища
Інформування населення про стан навколишнього природного
середовища, сприяння екологічній освіті та екологічному
вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань, рухів
тощо.
Запорізька область
Населення Запорізької області
Проведення роботи по висвітленню актуальних питань стану
довкілля та екологічної освіти населення шляхом видання
поліграфічної продукції з екологічної тематики, проведення
науково - технічних конференцій і семінарів, організація виставок,
конкурсів, фестивалів тощо.
Підвищення екологічної освіти та екологічного виховання
громадян, сприяння діяльності екологічних об’єднань громадян,
рухів, формування активної громадської позиції молоді у питаннях
охорони довкілля.
Видання та розповсюдження інформаційних матеріалів (науковопопулярні видання, буклети, газети, листівки, плакати, календарі),
організація і проведення конференцій, семінарів, круглих-столів,
прес-конференцій, тематичних брифінгів, виставок та підтримка в
актуальному стані інтернет-сайту Департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.
Січень 2019 – грудень 2020 року
2019
2020
Разом
100,0
100,0
200,0
Обласний бюджет, в т.ч. обласний фонд охорони навколишнього
природного середовища
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Виконання вимог статті 251 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища»

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

О.Є. Матвіїшина

