ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року за 2017 рік

відхилення (+/-)

17

18

-30

20

50

осіб

Кількість учасників проекту, що
пройшли навчання

100,0

500,0

100,0

250,0

100,0

50,0
100,0

-28

фактичне значення

16

12

прогнозоване
значення

15

40

одиниця виміру

14

одиниць

найм. індикатора
(показника)

13

Кількість підготовлених
за підтримки Центру
грантових заявок,
бізнес-планів

Факт

12

50,0

План

11

500,0

10

50,0

9

250,0

8

50,0

Факт

Індикатори (показники)
результативності реалізації проекту

План

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

За звітний
період

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

З початку
реалізації
проекту

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

7

Обласний бюджет

Фактичний
2017 – 2018 роки

6

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

Обласний бюджет

1, 2 рік проекту - Мелітопольський
район, 3 рік - Запорізька область

1.2. Соціальна
адаптація
колишніх
ув’язнених через
бізнес-освіту

5

2017 – 2018 роки

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

1.1. Створення
Центру
підтримки
підприємництва і
самозайнятих
осіб

Плановий

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

2016 – 2018 роки

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

Строк
реалізації
проекту

2016 – 2018 роки

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

м. Запоріжжя та
Запорізька область

Номер та найменування цілі
регіональної стратегії
1

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

(за даними відповідальних виконавців)

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

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення
та
зазначенням
механізму
вирішення)

19
Виконується.

20
-

Виконується.

-

У 2017 році
проведено
40
освітніх заходів.
Навчання проходило 20 осіб.
Підготовлено 12
бізнес-планів,
інші 8 доопрацьовуються

Проведено 60
виїзних семінарів для дівчат та
жінок, що відбувають покарання у Мелітопольській установі виконання
покарань №144.
В рамках проведення методичної
роботи
роздано посібник «Як скласти
бізнес-план»;
розміщено
1
публікацію
в
ЗМІ, записано 1
телевізійну передачу

2
Продовження додатка 1
19
Виконується.

20
-

Виконується.

-

Виконується *

-

Виконується.

-

Виконується.

-

У
2017 році
проведено тренінги, майстеркласи, семінари
за участю досвідчених практиків у сфері
бізнесу, представників громадських
та
державних організацій. За результатами навчання презентовано 7 бізнеспланів
У 2017 році
облаштовано
сучасні медіатеки для 35
загальноосвітніх навчальних
закладів

-

-

-

-43

18

-

-

6

-

7

17

-

-

-

6000

50

16

100

одиниць

одиниць

осіб

одиниць

15

%

Створення
Обласної клінічної
лікарні медичної
реабілітації

Кількість
модернізова
них закладів

Навчання
педагогічних
працівників

Кількість розроблених
учасниками інкубатору
стартапів

14

Обсяг виконаних робіт з
реконструкції будівлі

1 382,8

11 555,6

-

0,418

13

372,9

80 000,0

41 680,0

1 500,0

1 056,0

12

19 043,581

1 382,8

11 555,6

-

0,418

11

44,8

80 000,0

21 680,0

-

82,0

10

8 351,730

1 382,8

11 555,6

-

0,418

9

44,8

1 382,8

11 555,6

-

0,418

8

372,9

Обласний бюджет

ДФРР,
обласний,
місцеві
бюджети

-

Обласний бюджет та
спонсорська допомога

7

Місцевий бюджет
м. Запоріжжя

2017 – 2018 роки
2016 – 2018
роки
2016 – 2018
роки
2017 – 2018 роки

2016 – 2018 роки
2016 рік
2016 – 2018
роки

Запорізька
область

6

2016 – 2018 роки

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

2016 – 2018 роки

1.7. Створення
Обласної
клінічної лікарні
медичної
реабілітації

5

2016 – 2018 роки

1.6. Модернізація
закладів освіти

Запорізька
область

1.5. Регіональне
середовище для
віртуальної
комунікації
освітян

Запорізька область

1.4. «START-UP
BUSSINESS»

4

Запорізька область

3

м. Запоріжжя, Запорізька
область

2

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

Напрям 1.В. Покращення стану здоров'я
населення

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

1

У 2017 році на
реалізацію проекту виділено
кошти
на
проектно-вишукувальні роботи
для створення
«Госпіталю
ветеранів
війни»
У 2017 році
виконано коригування
проектно- кошторисної документації. Реалізація
проекту ведеться з 2014 року,
за період 20142016 роки профінансовано
1345,159
тис.
грн.

1.17. Удоскона
лення надання
послуг з
соціальної
реабілітації
бездомних осіб

-77

-13

8

-

4

-

-

3

3

одиниць

0

1

1

одиниць

Проведення козацького
відпочинкового
оздоровчопатріотичного
наметового табору
«Хортицька Січ»

17

-140

30

21

одиниць

Реконструкція залів

-

16

0

107

одиниць

Кількість
модернізованих установ

1 172,1

3 000,0

15

140

осіб

Кількість
модернізованих
установ

25 930,0

1 600,0

-

14

осіб

Кількість осіб, які
отримали соціальну
послугу паліативного/хоспісн ого догляду

10 284,4

337 364,0

-

13

Соціальна
реінтеграція

-

32 550,0

19 659,9

-

12

249,8

300,0

4 779,2

-

-

11

17 800,0

-

171 232,0

-

-

Партнерська підтримка
шляхом надання послуг
для реалізації проекту

10

249,8

3 950,0

19 659,9

1 172,1

Обласний
бюджет

9

-

4 779,2

25 930,0

ДФРР,
обласний,
місцеві
бюджети

2016 – 2018 роки

8

1 800,0

-

10 284,4

ДФРР,
обласний,
місцеві
бюджети

2016 рік

2016 – 2018 роки

7

249,8

-

-

2016 – 2018
роки

2016 – 2018
роки

6

249,8

Місцевий
бюджет
м. Запоріжжя

2016 – 2018
роки

2016 – 2018
роки

5

2016 – 2018 роки

2016 – 2018
роки

4

2016 – 2018
роки

1.15.
Впровадження
мультидисциплін
арної бригади
паліативної
допомоги на базі
територіального
центру
соціального
обслуговування

2016 – 2018 роки

1.14.
Модернізація
мережі установ
соціального
захисту
населення

м. Запоріжжя

3

2016 – 2018
роки

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

м. Запоріжжя
та область

1.12.
Реконструкція
спортивних залів
обласної школиінтернату

Запорізька
область,
Бердянський
район

1.11. Організація
роботи
козацького
відпочинкового
оздоровчопатріотичного
наметового
табору
«Хортицька Січ»

Запорізька
область

2

м. Бердянськ

1

Запорізька
область

Напрям 1.В. Покращення стану здоров'я населення

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

Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним
розвитком

3
18

Продовження додатка 1
19
Виконано.

18 червня –
22 липня 2017
року
забезпечено проведення заходу, за
результатами
якого дітей та
молодь
ознайомлено з традиціями Запорізького
козацтва

З квітня 2016
року
введено
послугу паліативного догляду
на базі КУ «Територіальний
центр соціального обслуговування»
Бердянської міської
ради (надається
допомога
30
ліжкохворим
особам)

У 2017 році
розроблено
проектнокошторисну
документацію

20
-

Виконано.
Відкриті зали
боксу,
боротьби,
тренажерний
зал; економія
коштів
для
оренди залів
Виконується *
-

Виконується *
-

Виконується.
-

Виконується.

Відсутність
фінансування.

-

4
Продовження додатка 1

-

-63

-22

18

0

-

0

4

17

1

-

63

26

16

1

одиниць

одиниць

одиниць

15

одиниць

Кількість
розробленої
містобудівної
документації

Кількість розробленої
містобудівної
документації
новоствореними ОТГ

Кількість районів, міст обласного значення в яких
запроваджено систему містобудівного кадастру

14

Створення Агенції
регіонального
розвитку у
Запорізькій області

-

387,7

431,7

13

-

112 500,0

15 500,0

4 290,0

12

1 600,0

-

-

431,7

11

-

-

-

2 640,0

10

-

-

-

431,7

9

-

-

387,7

431,7

8

-

-

Місцеві бюджети

Обласний бюджет

7

Власні кошти
співзасновників

2017 – 2018 роки
2016 – 2018 роки
-

2016 – 2018 роки
2016 рік
2017 – 2018
роки

6

2016 рік

1.21. Створення
Агенції
регіонального
розвитку та
підтримка її
діяльності

5

2016 – 2018 роки

1.20. Розроблення
містобудівної
документації для
перспективних
ОТГ

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

1.19. Розроблення
містобудівної
документації
новооб’єднаних у
2015 році
територіальних
громад

Запорізька
область

1.18. Створення
містобудівного
кадастру
Запорізької
області

4

Запорізька область

3

Запорізька область

2

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

Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком

1

19
Виконується.

Відповідно до
заходів Регіональної
програми створення
містобудівного
кадастру Запорізької області
на
2014-2019
роки (рішення
обласної ради
від 27.07.2017
№ 6) у 2017
році придбано
технічний комплекс містобудівного кадастру
регіонального
рівня, основну
частину базового програмного
забезпечення,
проведено
інвентаризацію
частин матеріалів на обласному рівні

Виконується.
Триває робота
щодо розробки
містобудівної
документації
ОТГ, утворених у 2015 році

Виконується.
Триває робота
щодо розробки
містобудівної
документації
ОТГ, утворених у 20162017 роках
Виконано.
Створено
Агенцію
регіонального
розвитку
у
Запорізькій
області

20
-

-

-

2.2. Проведення
Інвестиційного
форуму InCo
(ІнтеграціяКооперація)

-

-43,2

56,8

100

%

17

0

-

63 423,3

16

1

-

123 215,0

15

1

одиниць

20 686,1

14

одиниць

13

Обсяг виконаних будівельних
робіт

12

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

-

400,0

-

11

Проведення
Інвестиційного
форуму

400,0

400,0

200,0

10

64 108,0

20 686,1
9

-

-

63 423,3

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

8

200,0

200,0

-

-

7

400,0

Обласний бюджет

6

2016 – 2018 роки

5

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

4

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

3

2016 – 2018 роки

2.1. Розробка
концепції
індустріальних
парків
Запорізької
області

Запорізька область

1.27. Розвиток
системи
водопостачання
населених
пунктів області

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

2

Запорізька область

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

Напрям 1.D. Забезпечення
населення якісними житловокомунальними послугами
1

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

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій

5
18

Продовження додатка 1
19
Виконується *
20
-

Виконується.
Створено інтерактивну карту
потенційних
ділянок
під
індустріальні
парки; інтерактивну карту на
допомогу інвестору у сфері відновлюваної
енергетики (48
об’єктів області).
Вдосконалено
інтерактивну
карту
«Вільні
промислові
зони» на інвестиційному
вебпорталі області
(на 01.01.2018 в
області нараховується 72 вільні
земельні ділянки
типу Greenfield
та Brownfield загальною
площею близько
1251,0 га)
-

Виконано.
12 – 13 жовтня
2017 року проведено міжнародний інвестиційний форум InCo. У
2016 році проведено аналогічний захід
-

6

-

18

-3

57 зустрічей з представниками іноземних делегацій

17

9

-

16

12

одиниць

709,3

15

одиниць

1 400,0

Кількість проведених інформаційних заходів

367,6

14

Кількість створених центрів надання
адміністративних послуг

13

14 177,7

12

1 410,0

11

3 897,3

10

570,0

367,6

9

3 897,3

709,3

8

14 177,7

Обласний бюджет

7

Місцевий бюджет

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

6

2016 – 2018 роки

2.5. Розвиток
центрів надання
адміністративних
послуг

5

2016 – 2018 роки

2.3. Промоція
інвестиційних
можливостей
регіону

4

Запорізька область

3

Запорізька область

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

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій
Напрям 2.В. Розвиток малого та середнього
підприємництва

2

700,0

Продовження додатка 1
1

19
Виконується.
Віповідно
до
заходів
Програми розвитку
міжнародної
діяльності
та
залучення іноземних
інвестицій в економіку Запорізької
області на 20162018
роки
(рішення обласної ради від
31.03.2016 № 6)
у 2017
році
оновлено
Інвестиційний паспорт
області,
забезпечено технічну підтримку
Інвестиційної
карти області та
спеціалізованого
веб-сайту. Виготовлено презентаційну продукцію та сувеніри
для членів іноземних делегацій
Виконується.
Відкрито 4 філії
ЦНАП у м. Запоріжжя, 5 ЦНАПів
в ОТГ. Крім того,
профінансовано
та
розроблено
проектно-кошторисну документацію щодо створення філій Центру у м. Запоріжжя
по Шевченківському та Хортицькому районах, а
також
міськрайонного Центру у
м. Токмак.. У
2017 році від GIZ
отримано
спеціалізоване обладнання для реалізації
проекту
«Регіональній
веб-портал адміністративних послуг Запорізької
області».

20
-

-

Напрям 2.В. Розвиток малого та
середнього підприємництва

2.15. Збереження
та розвиток
історикокультурного
середовища
регіону

0

0

1

-1

23

24

17

-

1

1

осіб

16

4

1

одиниць

Кількість учасників інкубатору
які пройшли навчання в рамках
реалізації проекту

15

-

одиниць

Проведення міжнародного
фестивалю козацьких
бойових та традиційних
культур

100,0

14

одиниць

Проведення всеукраїнського
«Фестивалю домашньої
консервації» в м. Запоріжжі

-

660,0

13

Кількість
модернізованих
закладів

-

3 150,0

-

12

33 804,3

350,0

-

11

71 834,0

-

-

10

14 962,9

-

9

-

-

100,0

Обласний бюджет

8

38 667,0

-

-

Партнерська підтримка
шляхом надання послуг для
реалізації проекту

7

14 962,9

-

Партнерська підтримка
шляхом надання послуг
для реалізації проекту

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

6

33 804,3

ДФРР, обласний,
місцеві бюджети

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

5

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

4

2016 – 2018 роки

2.11. Щорічне
проведення
всеукраїнського
«Фестивалю
домашньої
консервації» в м.
Запоріжжі

м. Запоріжжя

3

2016 – 2018 роки

2.10. Проведення
міжнародного
фестивалю
козацьких
бойових та
традиційних
культур
«Запорозький
Спас» імені
Анатолія Єрмака

м. Запоріжжя та область

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

Запорізька область

2

Запорізька область

1

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

Напрям 2.С. Розвиток внутрішнього туризму

7
18

Продовження додатка 1
19
Виконується.

В
інкубаторі
передбачено 12
робочих місць,
оснащених
МФО, телефонами, комп’ютерами з підключенням до
Інтернету.
У
2017
році
завершили навчання 23 інкубанти. У лютому 2018 року
заплановано відібрати 15 нових інкубантів

19 серпня 2017
року
забезпечено проведення фестивалю за
участю дітей та
молоді

16-17.09.2017

Виконується *

20
-

Виконано.
-

Виконано.
-

проведено
фестиваль, під
час якого відбулися
майстер-класи,
конкурси, виступи і презентації продукції

-

3.8.
Реконструкція
існуючої будівлі
під сільську
лікарську
амбулаторію по
вул. Продольна,
4, в селищі Нове
Мелітопольськог
о району
Запорізької
області

Субвенція державного бюджету;
місцевий бюджет Новенської сільської
ради , обласний бюджет, ДФРР

2

-0,8;

-12,8

428,7

17

-6

184

3,8;

441,5

16

94

182

4,6;

тис. грн.

15

100

чол

%;

Виробництво валової продукції
на 100 га сільськогосподарських
угідь

14

%

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

-

13

Обсяг проведених робіт з
реконтсрукції

470,0

1 000,0

12

6 510,7

860,0

-

11

3 500,0

371,9

10

5 252,5

-

9

500,0

8

2 000,0

-

7

371,9

-

-

6

470,0

Обласний та місцевий бюджети

-

5

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

4

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

20 районів Запорізької області

3

2016 – 2018 роки

3.5. Створення
сприятливих
умов для
розвитку
сільськогосподар
ської
обслуговуючої
кооперації

20 районів Запорізької області

3.3. Дорадчий
супровід
сільськогосподар
ського
виробництва для
малого та
середнього
товаровиробника

6 населених пунктів Новенської
сільської ради Мелітопольського
району Запорізької області
(с. Нове, с. Данило-Іванівка, с. Садове,
с. Зелене, с. Піщанське, с. Тащенак).

2

5 252,5

Напрям 3.А. Збільшення
доданої вартості
сільськогосподарської
продукції
1

6 510,7

Напрям 3.В. Підтримка зайнятості
сільського населення

Програма 3. Запорізький край - регіон розвинутих сільських територій

Напрям 3.С. Розвиток інфраструктури
сільських територій

8
18
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19
Виконується.
У 2017 році
проведено 198
заходів (семінарів, тренінгів, конференцій) за участю
понад 8 тис.
учасників
20

Виконується.
18.05.2017 у с.
Покровському
Токмацького
району
відкрито доукомплектований
цех по переробці молока
(виготовлення
сирів).
У серпні 2017
року у Пологівському районі введено в
експлуатацію
консервний
цех
-

Виконується.
Ведуться роботи з реконструкції будівлі
-

-

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

-9

-33

64

-15

15

30

-3

0

3

17

0

1

31

одиниць

16

882

10

тис. м. куб.

25

15

882

г/л

500,0

Будівництво ліній по
виробництву паливних
брикетів

-

14

одиниць

Збільшення
пропускної
спроможності
каналізаційних стоків

11 680,2

15 272,4

-

13

Зменшення
солоності води
Молочного
лиману

1 482,1

12 040,0

1 482,1

12

-

-

11

Створення
блокуючих
хвилеломів
переривчастого
типу

165,5

6 745,0

165,5

-

-

10

Відновлення
берегозахисних
споруд

27 481,5

11 844,0

19 331,5

12 000,0

1 482,1

25

Місцевий бюджет
Веселівського району

9

3 745,0

165,5

11 680,2

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

8

5 844,0

19 331,5

1 482,1

Обласний
бюджет

2016 – 2018 роки

2016 рік

7

165,5

Місцевий бюджет

2016 – 2018 роки

2016 рік

6

27 481,5

Обласний бюджет

2017 – 2018
роки

2016 – 2018
роки

5

2017 – 2018 роки

2016 – 2017 роки

4

2016 – 2018 роки

4.15. Укріплення
Бердянської коси
(І етап) (1,5 км)

Веселівський район,
Запорізька область

3

2016 – 2018 роки

4.14. Будівництво
з’єднувального
каналу для
відновлення
водного
сполучення
Азовського моря
з Молочним
лиманом

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

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

Запорізька,
Донецька,
Херсонська
області

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

м. Бердянськ

2

Прибережна частина
м. Бердянськ

1

м

Напрям 4.А.
Енергоефетивність та
підтримка альтернативної
енергетики

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

Напрям 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природнозаповідної справи та екомережі
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Продовження додатка 1
19
Виконується.
Розроблено
проектнокошторисну
документацію
Відсутність
фінансування.

20

Виконується.
У 2016 році
здійснено
коригування
проектної
документації,
отримано
експертний
звіт
-

Виконується.
У 2017 році
розроблено
проектнокошторисну
документацію,
яку передано
на експертизу
-

Виконується.
У 2017 році
виготовлено
проектнокошторисну
документацію
-

Виконується.
Виконані роботи у повному
обсязі з реконструкції І черги. На стадії
виконання
роботи з реконструкції ІІ черги
-

10

0

-201,23

18

19
Виконується.
У 2017 році
створено
дві
нові території
природно-заповідного фонду
місцевого значення в адміністративних межах Токмацького району:
(«Балка Товарна»
площею
57,9
га
та
«Балка Власівська» площею
28,0 га)
Виконується.
У 2017 році
надруковано
450 примірників
видання
«Твоє майбутнє – земля за
порогами» за
2016 рік. Крім
цього, підготовлено:
видання «Книга
природи острова
Хортиця.
Знайомі незнайомці»; Правила поведінки
на
території
геологічного
заказника загальнодержавного значення
«Дніпровські
пороги»
Виконується *

20
-

-

-

-

450

124,97

17

4

450

326,2

16

-

примірників

тис. га

15

одиинць

Площа територій природнозаповідного фонду в межах
області

115,8
19 628,3

Видання поліграфічної продукції з екологічної
тематики

1 000,0
95 186,0

14

Кількість
модернізованих
споруд (об’єктів)

17 661,7

172,4

13

342,8

12

137,5

11

150,0

10

60 595,0

137,5

-

9

17 661,7

172,4

115,8

8

19 628,3

Обласний бюджет

Місцеві бюджети

7

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки
2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки
2016 – 2018 роки

6

2016 – 2018 роки

4.21. Будівництво
і модернізація
систем
водовідведення та
очисних споруд

5

2016 – 2018 роки

4.20. Пропаганда
охорони
навколишнього
природного
середовища

Запорізька область

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

4

Запорізька область

3

сел. Приазовське,
сел. Кирилівка

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

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

2

-

Продовження додатка 1
1

* - детальна інформація щодо виконання проектів наведена у Звіті з оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвиту Запорізької області на період до 2020
року та Плану заходів на 2016-2018 роки з її реалізації за 2017 рік


Директор Департаменту
економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації

О.Є. Матвіїшина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Стратегії
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та
Плану заходів на 2016-2018 роки з її реалізації
за 2017 рік
І. Вступ
Одним з головних документів, що визначають державну регіональну
політику в області, є Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на
період до 2020 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 25.02.2016
№ 1 (далі – Стратегія).
У Стратегії визначені 4 основні пріоритети (стратегічні цілі) розвитку
регіону:
1. Запорізький край – регіон з високим рівнем і якістю життя населення.
2. Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими
індустріальним комплексом та інфраструктурою.
3. Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій.
4. Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження
природних ресурсів.
Стратегічні цілі включають в себе 12 оперативних цілей і 34 завдання
щодо їх виконання. Виконання Стратегії реалізовується у два етапи: перший –
2016-2018 роки; другий – 2019-2020 роки.
План заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії регіонального
розвитку Запорізької області на період до 2020 року (далі – План заходів),
затверджений рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 2, є плановим
документом для першого етапу.
На підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої
влади, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення,
громадських організацій, наукових установ області – відповідальних за
реалізацію заходів, за наявними даними офіційної статистики, з додержанням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»
облдержадміністрацією підготовлено Звіт про результати моніторингу
виконання у 2017 році Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії
(далі – Звіт про моніторинг) та Звіт з оцінки результативності реалізації
у 2017 році Стратегії та Плану заходів з її реалізації (далі – Звіт з оцінки
результативності).

2

ІІ. Характеристика звітів
Ці звіти є проміжними та включають період в один рік.
Звіт про моніторинг сформовано у табличному вигляді за формою згідно
з вищезазначеною постановою, Звіт з оцінки результативності – у текстовому
вигляді з додатком, у якому наведена інформація про моніторинг індикаторів
Стратегії та Плану заходів з її реалізації за 2016-2017 роки.
У Звіті про моніторинг відображено такі відомості:
1) про проекти, які розпочинаються і закінчуються у 2017 році;
2) про проекти, термін виконання яких заплановано на 2018 рік;
3) про джерела та обсяги фінансування проектів;
4) про індикатори результативності (попередні та фактичні);
5) про причини невиконання проектів у 2017 році.
На підставі Звіту про моніторинг підготовлено Звіт з оцінки
результативності, який включає:
1) оцінку стану реалізації проектів у розрізі програм, у які вони об’єднані;
2) оцінку динаміки індикаторів, на досягнення яких спрямовані Стратегія
та План заходів, що базується на даних офіційної статистики та відомчих
даних.
Оцінка стану виконання проектів Плану заходів.
План заходів включає 71 проект на загальну суму 2083,92 млн. грн.
згрупованих за програмами, які відповідають стратегічним цілям.
У 2016-2017 роках проводилися роботи з реалізації 37 проектів, з них у
2017 році по 25 проектах профінансовані заходи на загальну суму
122770,951 тис. грн., зокрема:
12 проектів Програми 1 на суму 58940,470 тис. грн.;
6 проектів Програми 2 на суму 19427,812 тис. грн.;
2 проекти Програми 3 на суму 5624,403 тис. грн.;
5 проектів Програми 4 на суму 38778,266 тис. грн.
Стратегічна ціль 1. Запорізький край – регіон з високим рівнем та
якістю життя населення.
У рамках оперативної цілі 1.1. Підвищення адаптивності населення
до потреб ринку праці проводилася робота по 5 проектах на загальну суму
11706,046 тис. грн. або 49,3 % від запланованої суми на 2017 рік
(23762,0 тис. грн.), а саме:
Проект 1.1. Створення Центру підтримки підприємництва і
самозайнятих осіб.
У рамках виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки (рішення обласної
ради від 06.04.2017 № 33, зі змінами та доповненнями; далі – Комплексна
програма) у 2017 році з обласного бюджету на реалізацію проекту спрямовано
50 тис. грн., за рахунок яких, зокрема, проведено 40 освітніх заходів. Навчання
пройшли 20 осіб; за результатами підготовлено 12 бізнес-планів, 8 – натепер
доопрацьовуються.
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Проект 1.2. Соціальна адаптація колишніх ув’язнених через
бізнес-освіту.
Проект «Подолання» – перший в Україні проект, орієнтований на
бізнес-освіту засуджених.
У рамках виконання Комплексної програми у 2017 році з обласного
бюджету спрямовано 100,0 тис. грн., зокрема на:
проведення 60 виїзних семінарів з економічної освіти для дівчат та жінок, що
відбувають покарання у Мелітопольській установі виконання покарань № 144;
підготовку та надання учасникам проекту посібника «Як скласти
бізнес-план»;
проведення медійної підтримки проекту, у т.ч. випуск телевізійної
передачі.
Проект 1.4. «START-UP BUSSINESS».
Реалізацію проекту забезпечено у рамках виконання обласної цільової
програми «Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки» (рішення обласної
ради від 06.04.2017 № 65). Проведено 9 тренінгів, майстер-класів, семінарів за
участю практиків у сфері бізнесу, представників громадських та державних
організацій, якими поширено досвід щодо започаткування власної справи,
написання бізнес-планів, створення бренду та надано роз’яснення податкового
законодавства України (всього учасників – 50 осіб). По завершенню проекту
презентовано 7 бізнес-планів. Реалізація проекту продовжується.
Проект 1.5. Регіональне середовище для віртуальної комунікації
освітян.
Реалізацію цього проекту забезпечено у рамках виконання проекту
«Спеціальна ініціатива Україна», який впроваджується за підтримки німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ). У 2017 році здійснено
моніторинг стану інформатизації закладів освіти області; підготовлено проект
Стратегії розвитку дистанційного навчання у Запорізькій області. Наразі
німецька сторона розглядає можливість фінансової підтримки реалізації проекту.
42 школи області стали учасниками експерименту «Використання
GoogleAps в управлінні закладом освіти» по запровадженню електронного
документообігу, електронних журналів та щоденників.
З 2016 року в області реалізується пілотний для України науковопедагогічний експеримент «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у
Запорізькій області». З нового навчального року інклюзивне навчання в області
розпочато у 121 школі, де відкрито 265 класів для 395 учнів з особливими
освітніми потребами, а також у 27 ДНЗ, де відкрито 35 груп для 95 малюків.
Запорізька область – перший регіон України, де створено інтерактивну
карту інклюзивних шкіл на сервісі «Google».
З метою забезпечення доступності до навчання для учнів, які
пересуваються на візках, для 10 шкіл області придбано універсальні сходові
гусеничні підйомники.
У 2017 році облаштовано сучасні медіатеки для 35 загальноосвітніх
навчальних закладів.
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Проект 1.6. Модернізація закладів освіти.
У 2017 році на модернізацію закладів освіти, у тому числі в рамках
виконання Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення
по Запорізькій області на період до 2020 року (рішення обласної ради від
26.01.2017 № 56, зі змінами), спрямовано 11555,628 тис. грн. За рахунок цих
коштів, зокрема:
завершено:
реконструкцію утеплення фасаду у КЗ «Роздольська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Михайлівської районної ради на загальну суму
1323,145 тис. грн. з обласного бюджету;
капітальний ремонт системи опалення КЗ «Степногірська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Василівської районної ради на загальну суму
1405,8 тис. грн., з них кошти ДФРР – 1300,474 тис. грн., кошти місцевого
бюджету – 105,326 тис. грн.;
реконструкцію спортивного майданчику у КЗ «Веселівська районна
різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (смт Веселе,
Веселівський район) на загальну суму 560,0 тис. грн., з них кошти ДФРР –
504,0 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 56,0 тис. грн.;
реконструкцію харчоблоку ДНЗ «Барвінок» в смт Кам’яне Вільнянського
району на загальну суму 542,884 тис. грн., з них кошти обласного бюджету –
500,693 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 42,191 тис. грн.;
продовжено:
реконструкцію будівлі під дитячий садочок у селищі Малокатеринівка
Запорізького району, на загальну суму 4579,540 тис. грн., з них кошти ДФРР –
4022,705 тис. грн, кошти обласного бюджету – 556,835 тис. грн.;
капітальний ремонт ДНЗ № 41 у м. Бердянськ, на загальну суму
3144,259 тис. грн., з них кошти ДФРР – 2858,416 тис. грн., кошти місцевого
бюджету – 285,843 тис. грн.
У рамках оперативної цілі 1.2. Покращення стану здоров’я населення
проводилася робота по 4 проектах, на загальну суму 21087,539 тис. грн або
7,9 % від запланованої суми на 2017 рік (266183,730 тис. грн.), а саме:
Проект 1.7. Створення Обласної клінічної лікарні медичної
реабілітації.
Наказом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
від 03.04.2017 № 297 затверджено склад робочої групи для підготовки
медичного завдання на розроблення проектно-кошторисної документації на
створення Обласного центру медичної реабілітації ветеранів війни на базі
розширеного КЗ «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької обласної ради. За
результатами засідань підготовлено медичне завдання, на базі якого розпочато
розробку проектно-кошторисної документації.
Проект включено до Регіональної програми будівництва, реконструкції,
модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного
призначення по Запорізькій області на період до 2020 року (рішення обласної
ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами). У 2017 році з обласного бюджету
спрямовано 1382,763 тис. грн. на розробку проектної документації.
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Проект 1.8. Реконструкція будівель та інженерних мереж
комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої
медичної допомоги м. Запоріжжя» по вул. Перемоги, 80.
У 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету м. Запоріжжя виконано
корегування проектно-кошторисної документації проекту на суму 44,821 тис. грн.
Проект 1.11. Організація роботи козацького відпочинкового оздоровчопатріотичного наметового табору «Хортицька Січ».
Реалізацію проекту (18.06-22.07.2017) забезпечено за кошти партнерської
підтримки (зокрема, шляхом надання послуг). Під час відпочинку, дітей та
молодь ознайомлено з традиціями Запорізького козацтва.
Проект 1.13. Зміцнення матеріально-технічної та лікувальнодіагностичної бази закладів охорони здоров’я.
У 2017 році на покращення матеріально-технічної та лікувальнодіагностичної бази закладів охорони здоров’я, у тому числі у рамках виконання
Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів
інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по
Запорізькій області на період до 2020 року (рішення обласної ради
від 26.01.2017 № 56, зі змінами), спрямовано 19659,955 тис. грн. За рахунок
цих коштів, зокрема:
завершено капітальний ремонт (утеплення фасаду будівлі) корпусу АВ
КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради на
загальну суму 7696,518 тис. грн., з них кошти ДФРР – 7077,373 тис. грн., кошти
обласного бюджету – 619,145 тис грн.;
продовжено
реконструкцію
КУ
«Запорізький
обласний
протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради, на
загальну суму 11963,437 тис. грн., з них кошти ДФРР – 9625,830 тис. грн.,
кошти обласного бюджету – 2337,607 тис. грн.
У рамках оперативної цілі 1.3. Удосконалення управління
регіональним розвитком велась робота по 4 проектах, на загальну суму
5460,777 тис. грн. або 4,5 % від запланованої суми на 2017 рік
(121990,0 тис. грн.), серед них:
Проект 1.14. Модернізація мережі установ соціального захисту
населення.
У 2017 році на модернізацію мережі установ соціального захисту
населення, у тому числі у рамках Регіональної програми будівництва,
реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та
екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року
(рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами), спрямовано
4779,190 тис. грн. За рахунок цих коштів, зокрема:
завершено реконструкцію каналізаційних очисних споруд із
застосуванням
біоінженерних
технологій
в
КУ
«Михайлівський
психоневрологічний інтернат» ЗОР на суму 2305,167 тис. грн. з обласного
бюджету;
продовжено будівництво водоводу питної води у с. Зоряне Запорізького
району на загальну суму 2474,023 тис. грн., з них кошти ДФРР –
2071,618 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 402,405 тис. грн.
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Проект 1.17. Удосконалення надання послуг з соціальної реабілітації
бездомних осіб.
У 2017 році для реконструкції будівлі під Центр реінтеграції бездомних
осіб по вул. Перспективній, 2-А у м. Запоріжжі розроблено проектнокошторисну документацію.
Профінансовано з
місцевого бюджету
м. Запоріжжя – 249,838 тис. грн.
Проект 1.18. Створення містобудівного кадастру Запорізької області.
У рамках виконання Регіональної програми створення містобудівного
кадастру Запорізької області на 2014-2019 роки (рішення обласної ради від
31.10.2013 № 12, зі змінами) у 2017 році на реалізацію І етапу проекту з
обласного бюджету спрямовано 431,749 тис. грн., а саме на:
придбання основної частини базового програмного забезпечення
геоінформаційної системи
та
геопорталу містобудівного
кадастру
регіонального рівня (АrcGIS Server та Online) – 177,9 тис. грн.;
придбання технічного комплексу містобудівного кадастру регіонального
рівня (три робочі станції для роботи в системі електронного документообігу та
роботи з просторовими даними, лазерний кольоровий принтер) –
154,840 тис. грн.;
проведення інвентаризації частин матеріалів на обласному рівні, дані
яких передбачається ввести до містобудівного кадастру (Формування наборів
даних адміністративно-територіального устрою Запорізької області) –
99,009 тис. грн.
Проект 1.21. Створення Агенції регіонального розвитку та підтримка
її діяльності.
Запорізька область одна із перших в Україні, де утворено Агенцію
регіонального розвитку (розпорядження голови облдержадміністрації
від 29.07.2016 № 483 «Про заснування Агенції регіонального розвитку
Запорізької області», зі змінами; далі – Агенція).
На сьогодні Агенція вже має вагомі напрацювання. Так, підготовлено
Інвестиційний паспорт Запорізької області, який (як найкращий) презентовано
у січні 2017 року на всеукраїнському рівні під час семінару «Економічний
розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення
експортного потенціалу» у м. Київ. За результатами всеукраїнського семінару
прийнято рішення сформувати рекомендації для всіх областей України щодо
розробки такого інструменту залучення інвестицій.
Впродовж 2017 року за участю та підтримки Агенції забезпечено, зокрема:
оновлення інвестиційного порталу області: «Запорізька область - регіон
можливостей»;
розробку інвестиційних паспортів перших 23 об’єднаних територіальних
громад;
розробку Положення про обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад та методичні матеріали для створення інвестиційних
паспортів ОТГ;
надання консультативної допомоги об’єднаним територіальним громадам
щодо залучення інвестицій та створення привабливого інвестиційного клімату
спільно із Місцевою Асоціацією органів місцевого самоврядування
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«Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької
області».
Відбулися зустрічі з представниками: спільного проекту компаній
Південної Кореї «GDC» та «SAMSUNG Engineering» щодо вироблення в
області електроенергії з відходів сільського господарства; компанії «IMOP
Corporation s.r.o» (Словаччина) щодо обговорення можливості будівництва
сміттєспалювального заводу на території області.
У рамках оперативної цілі 1.4. Забезпечення населення якісними
житлово-комунальними послугами проведено роботу по одному проекту на
суму 20686,108 тис. грн. або 31,1 % від запланованої суми на 2017 рік
(66608,0 тис. грн.), а саме:
Проект 1.27. Розвиток системи водопостачання населених пунктів
області.
У 2017 році на розвиток системи водопостачання населених пунктів
області, у тому числі у рамках Регіональної програми будівництва,
реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та
екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року
(рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами), спрямовано
10045,042 тис. грн. За рахунок цих коштів:
завершено:
будівництво І та ІІ черги водоводу с. Новотроїцьке Бердянського району
на загальну суму 1200,624 тис. грн., з них кошти ДФРР – 1080,624 тис. грн.,
кошти місцевого бюджету – 120,0 тис. грн.;
реконструкцію водопровідної мережі с. Луначарське Бердянського
району на загальну суму 903,054 тис. грн., з них кошти ДФРР –
818,054 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 85,0 тис. грн.;
реконструкцію господарсько-питного водопроводу по вул. Миру
у м. Василівці на суму 637,432 тис. грн. з обласного бюджету;
реконструкцію водопостачання с. Чапаєвка Пологівського району на суму
545,682 тис. грн. з обласного бюджету;
реконструкцію
водоводу
питної
води
м.
Вільнянськ
–
смт Новомиколаївка на суму 531,850 тис. грн. з обласного бюджету;
продовжено реконструкцію:
системи водопостачання с. Степанівка Перша Приазовського району на
загальну суму 2585,120 тис. грн., з них кошти ДФРР – 2335,120 тис. грн., кошти
місцевого бюджету – 250 тис. грн.;
мереж водозабезпечення с. Малишівка Запорізького району на загальну
суму 2285,345 тис. грн., з них кошти ДФРР – 2057,903 тис. грн., кошти
місцевого бюджету – 227,442 тис. грн.;
водопровідних мереж с. Лукашеве Запорізького району на загальну суму
1355,935 тис. грн., з них за кошти ДФРР – 1201,237 тис. грн., з місцевого
бюджету – 154,698 тис. грн.
Крім того, у рамках виконання Регіональної цільової програми «Питна
вода Запорізької області» на 2012 – 2020 роки (рішення обласної ради від
31.05.2012 № 10, зі змінами) у 2017 році на реконструкцію та капітальний
ремонт
систем
централізованого
водопостачання
спрямовано
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10641,066 тис. грн., з них 9509,313 тис. грн. з обласного бюджету,
1131,753 тис. грн. – співфінансування з місцевих бюджетів, за рахунок яких
повністю завершено:
реконструкцію:
водонапірної башти у с. Семененкове Вільнянського району на суму
599,977 тис. грн.;
водопровідних мереж с. Орлянське Василівського району Запорізької
області по вул. Центральна від житлового будинку № 376 по № 77 на суму
505,087 тис. грн.;
водозабору по вул. Молодіжна в с. Велика Білозерка Трудової сільської
ради Великобілозерського району на суму 565,582 тис. грн.;
капітальний ремонт:
водопроводу по вул. Орденоносна та по
вул. Пархоменко Червоної
сільської ради с. Велика Білозерка Великобілозерського району на суму
417,038 тис. грн.;
водопровідної мережі с. Новокостянтинівка Приазовського району на
суму 2090,338 тис. грн.;
водопровідної мережі по вул. Димитрова в
с. Велика Тернівка
Якимівського району на суму 1142,752 тис. грн.
Всього у 2017 році проведено ремонт 15,2 км мереж водопостачання у 9
районах
області
(Василівський,
Веселівський,
Великобілозерський,
Вільнянський, Запорізький, Оріхівський, Приазовський, Токмацький та
Якимівський райони).
Стратегічна ціль 2. Запорізький край – інвестиційно приваблива
територія з розвинутими індустріальним комплексом та інфраструктурою.
У рамках оперативної цілі 2.1. Стимулювання залучення інвестицій
проведено роботу по 3 проектам на загальну суму 567,6 тис. грн. або 9 % від
запланованої суми на 2017 рік (6292,0 тис. грн.), серед них:
Проект 2.1. Розробка концепції індустріальних парків.
У 2017 році:
сформовано анкети вільних земельних ділянок типу Greenfield (56
земельних ділянок) та вільних виробничих площ типу Brownfield (19 об’єктів),
які надіслані до Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest для
подальшої презентації потенційним інвесторам;
створено інтерактивну карту на допомогу інвестору у сфері
відновлюваної енергетики (48 об’єктів області під будівництво сонячної та
вітрової енергетики – goo.gl/mp4vDx);
оновлено та вдосконалено інтерактивну карту «Вільні промислові зони»
на інвестиційному веб-порталі Запорізької області (http://investment.zoda.gov.ua)
із зазначенням площі, периметру, географічних координат, кадастрового
номеру та цільового призначення.
На 01.01.2018 в області нараховується 72 вільні земельні ділянки типу
Greenfield та Brownfield загальною площею близько 1251,0 га.
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Проект 2.2. Проведення Інвестиційного форуму InCo (ІнтеграціяКооперація).
У рамках виконання Програми розвитку міжнародної діяльності та
залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018
роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6, із змінами) на проведення
ІІ міжнародного інвестиційного форуму «InCo Forum Integration & Cooperation»
(далі – Форум), який відбувся 12-13 жовтня 2017 року у м. Запоріжжя, з
обласного бюджету спрямовано 200 тис. грн.
Форум відбувся за участю представників близько 50 країн світу,
27 Надзвичайних та Повноважних послів в Україні, 40 авторитетних
українських
та
зарубіжних
експертів
з
питань
децентралізації,
енергоефективності, бізнес-стратегій, представників міжнародних донорських
організацій (ПРООН, USAID, U-LEAD), Фонду «Відродження», GIZ
(Німеччина).
Під час Форуму підписано міжнародні угоди, а саме:
договір про внесок ТОВ «ЮрокейпЮкрейн» у розвиток соціальної
інфраструктури Гірсівської ОТГ на 350 тис. євро;
угоду про співпрацю між Асоціацією турецько-українських бізнесменів
TUID і Запорізькою торгово-промисловою палатою;
угоду про співпрацю між Міжнародним трейд клубом і Запорізькою
торгово-промисловою палатою.
Крім цього, проведено спеціалізовані виставки та тематичні експозиції,
серед яких: експозиція об’єднаних територіальних громад; виставка
«Енергозбереження та будівництво»; виставка «Малий та середній бізнес –
2017. Біржа субконтрактингу та аутсорсингу».
Враховуючи, що Форум був присвячений актуальним питанням кооперації
об’єднаних територіальних громад і бізнесу, спільно із Запорізькою торговопромисловою палатою розроблено інтерактивну карту інвестиційних проектів
об’єднаних територіальних громад області.
Проект 2.3. Промоція інвестиційних можливостей регіону.
У рамках виконання Програми розвитку міжнародної діяльності та
залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018
роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6, із змінами; далі – Програма)
забезпечено низку заходів щодо промоції інвестиційних можливостей регіону,
на реалізацію яких у 2017 році з обласного бюджету спрямовано 367,6 тис. грн.
(у тому числі на виготовлення презентаційної продукції та сувенірів для членів
іноземних делегацій).
Також, у рамках виконання заходів Програми, зокрема:
проведено зустрічі з представниками 57 іноземних делегацій (Австрія,
Болгарія, Естонія, Ізраїль, Індія, КНР, Корея, Королівство Марокко,
Нідерланди, Німеччина, ОБСЄ в Україні, Польща, ПРООН, Словаччина, УФСІ,
Чехія, Швейцарія, Швеція, ЮНІСЕФ, GIZ, представництва НАТО та ЄС);
здійснено обмін делегаціями, комерційними та інвестиційними
пропозиціями у рамках діючих 8 міжрегіональних угод (а саме з регіонами
країн: Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки
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Болгарія, Грузії, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Республіки
Узбекистан, Республіки Ірак);
підписано Меморандум про співпрацю з Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) між Запорізькою облдержадміністрацією,
обласною радою та проектом «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі
збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» (планується реалізувати
5 комплексних проектів).
У рамках оперативної цілі 2.2. Розвиток малого та середнього
підприємництва проведена відповідна робота по 2 проектах на загальну суму
3897,280 тис. грн. або у 2,3 рази більше від запланованої суми на 2017 рік
(1670,0 тис. грн.), серед них:
Проект 2.5. Розвиток центрів надання адміністративних послуг.
У містах та районах області функціонують 30 центрів надання
адміністративних послуг (далі – ЦНАПи) та 4 філії.
Вже діють ЦНАПи у 5 об’єднаних територіальних громадах області:
Воскресенській (Пологівський район), Комиш-Зорянській, Смирновській
(Більмацький район), Веселівській (Веселівський район) та Берестівській
(Бердянський район).
У 2017 році за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів
профінансовано роботи щодо покращення технічного стану центрів надання
адміністративних послуг на загальну суму 3897,280 тис. грн., а саме:
завершено капітальний ремонт ЦНАПу в Берестівській ОТГ
(1897,6 тис. грн.);
проведено реконструкцію приміщення під міськрайонний ЦНАП у
м. Токмак (1158,635 тис. грн.), який відкрито 26.01.2018;
завершено проектні роботи по реконструкції приміщень у філіях ЦНАП
м. Запоріжжя (101,045 тис. грн.).
У 2018 році заплановано відкриття філій Центру надання
адміністративних послуг у м. Запоріжжя по Шевченківському і Хортицькому
районах.
У 2017 році громади активно залучали міжнародну допомогу для
втілення проектів з побудови ЦНАП. Так, за підтримки німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) завершено будівництво ЦНАПу у
Берестівській об’єднаній територіальній громаді. На кінець лютого 2018 року
заплановано відкриття нового приміщення ЦНАПу у Веселівській об’єднаній
територіальній громаді за підтримки програми U-LEAD (виділено майже
2 млн. грн.).
Крім того, облдержадміністрацією за підтримки німецького товариства
міжнародного
співробітництва
GIZ
розпочато
реалізацію
проекту
«Регіональний веб-портал адміністративних послуг Запорізької області». Це
дозволить не лише виконати законодавчі вимоги щодо належного функціонування
ЦНАПів (зокрема, портал буде містити повну інформацію про їх діяльність:
перелік послуг, контактну інформацію тощо), але й забезпечить організацію
електронного документообігу між центрами та суб’єктами надання
адміністративних послуг, що, в свою чергу, сприятиме запровадженню ефективної
системи надання електронних адміністративних послуг. У 2017 році від GIZ
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отримано спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення до нього, на
суму 740 тис. грн. Початок повноцінного функціонування порталу заплановано
на 2018 рік.
Проект 2.6. Організація та забезпечення життєдіяльності бізнесінкубатора «БІ Запоріжжя» з менторським центром «бізнеснаставництва».
Відкриття бізнес-інкубатора відбулося 22.10.2015. У 2017 році повністю
завершили своє навчання 23 інкубанти. У лютому 2018 року заплановано
проведення конкурсу та відбору 15 нових інкубантів. Наразі триває збір заявок.
У рамках оперативної цілі 2.3. Розвиток внутрішнього туризму
проведено роботу по 3 проектам на суму 14962,932 тис. грн. або 23,6 % від
запланованої суми на 2017 рік (63417,0 тис. грн.):
Проект 2.10. Проведення міжнародного фестивалю козацьких бойових
та традиційних культур «Запорізький Спас» ім. Анатолія Єрмака та
Проект 2.11. Щорічне проведення «Всеукраїнського Фестивалю домашньої
консервації» в Запоріжжі (далі – Фестивалі).
Фестивалі відбулися: 19.08.2017 – міжнародний, за участю дітей та
молоді; 16-17.09.2017 – Всеукраїнський, у рамках якого проведені майстеркласи, конкурси, виступи, а також презентації продукції. Заходи
профінансовано за кошти партнерської підтримки (зокрема, шляхом надання
послуг для реалізації проекту).
Проект 2.15. Збереження та розвиток історико-культурного
середовища регіону.
У 2017 році на збереження та розвиток історико-культурного середовища
регіону, у тому числі у рамках Регіональної програми будівництва,
реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та
екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року
(рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами), з обласного бюджету
спрямовано суму 14962,932 тис. грн., а саме на:
завершення:
капітального ремонту приміщення спортзалу сільського будинку
культури в с. Нестерянка Оріхівського району на загальну суму
214,860 тис. грн., з них кошти ДФРР – 195,414 тис. грн., кошти місцевого
бюджету – 19,446 тис. грн.;
реконструкцію з утепленням покрівлі районного будинку культури у
смт Михайлівка Михайлівського району на загальну суму 181,563 тис. грн., з
них кошти обласного бюджету – 162,588 тис. грн., кошти місцевого бюджету –
18,975 тис. грн.;
продовжено реконструкцію:
Запорізької обласної філармонії на загальну суму 13636,739 тис. грн. (за
кошти ДФРР – 11324,169 тис. грн., з обласного бюджету – 2312,57 тис. грн.);
Запорізького обласного художнього музею на суму 929,770 тис. грн. з
обласного бюджету.
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Стратегічна ціль 3. Запорізький край – регіон розвинутих сільських
територій.
У рамках оперативної цілі 3.1. Збільшення доданої вартості
сільськогосподарської продукції проведена робота по одному проекту, а саме:
Проект 3.3. Дорадчий супровід сільськогосподарського виробництва
для малого та середнього товаровиробника.
У 2017 році забезпечено дорадчий супровід сільськогосподарського
виробництва для малого та середнього товаровиробника, зокрема, проведено
198 заходів (семінарів, тренінгів, конференцій тощо) за участю понад
8 тис. осіб, під час яких обговорені питання підвищення прибутковості ведення
агровиробництва, створення нових кооперативів, сімейних міні-ферм, а також
питання агротехнологій по вирощуванню ягід, винограду, овочів та продукції
садівництва. Серед найбільш масштабних це:
засідання за круглим столом: «Сучасні тенденції та перспективи розвитку
малих форм господарювання на селі в контексті системи державної підтримки
сільськогосподарських виробників»; «Стан та перспективи розвитку селекції і
насінництва основних сільськогосподарських культур» та «Українська селекція
олійних просапних культур» за участю фахівців ТОВ «Насіннєвий фонд –
Україна» (м. Полтава), ТОО «Семена Казахстана» (м. Алмати, Республіка
Казахстан) на базі Запорізького Інституту олійних культур Національної
академії аграрних наук України;
за підтримки Українського проекту бізнес розвитку плодоовочівництва
(UHBDP) – конференція з особливостей технології вирощування черешні та
потенційних каналів її збуту на внутрішній і зовнішні ринки, виставка-конференція
«Золоте гроно України-2017» за участі виноградарів з південних областей України;
аграрний форум «Посилення можливостей сільгоспвиробників малого та
середнього сектору через розвиток плодоовочівництва та вирощування нових
нішевих культур» за підтримки ініціативи «EU4Business» Європейського Союзу
та Європейського банку реконструкції та розвитку, в якому взяли участь більше
150 власників та керівників аграрних та харчопереробних підприємств, провідні
світові та українські експерти;
виставка-конференція «Сучасне бджільництво – 2017», у якій взяли
участь майже 400 бджолярів із різних регіонів України, науковці, експерти,
представники державних установ.
У рамках оперативної цілі 3.2. Підтримка зайнятості сільського
населення проведена робота по одному проекту на суму 371,940 тис. грн. або
41,3 % від запланованої суми на 2017 рік (900,0 тис. грн.), а саме:
Проект 3.5. Створення сприятливих умов для розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
12 районів області (40 громадських організацій та чотири
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи) беруть участь у проекті
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ».
Так, за фінансової підтримки проекту ЄС/ПРООН у Пологівському
районі введено в експлуатацію консервний цех сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативом «Злагода-2015», роботи профінансовано на
загальну суму 169,5 тис. грн., з них 135,6 тис. грн. – кошти ЄС/ПРООН,
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18,5 тис. грн. – кошти сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
«Злагода-2015», кошти місцевого бюджету – 15,4 тис. грн.
Крім того, 18.05.2017 у с. Покровському Токмацького району відбулося
відкриття доукомплектованого цеху по переробці молока (придбано
обладнання для виготовлення шести видів сирів). Відповідно до заходів
Обласної цільової програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду –
III» на 2015-2018 роки (рішення обласної ради від 05.03.2015 № 26, зі змінами
та доповненнями) роботи профінансовано на суму 202,44 тис. грн. з обласного
бюджету.
У рамках оперативної цілі 3.3. Розвиток інфраструктури сільських
територій робота проведена по одному проекту на суму 5252,463 тис. грн.
або у 1,7 разів більше від запланованої суми на 2017 рік (3133,0 тис. грн.), а
саме:
Проект 3.8. Реконструкція існуючої будівлі під сільську лікарську
амбулаторію по вул. Продольна, 4, в селищі Нове Мелітопольського району.
Реалізацію проекту забезпечено у рамках Регіональної програми
будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціальнокультурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до
2020 року (рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами), на
виконання якого у 2017 році спрямовано 5252,463 тис. грн., з них кошти
ДФРР – 3253,042 тис. грн., кошти обласного бюджету – 1000,0 тис. грн., кошти
місцевого бюджету – 999,421 тис. грн.
Стратегічна ціль 4. Запорізький край – регіон екологічної безпеки та
збереження природних ресурсів.
У рамках оперативної цілі 4.2. Створення умов для поліпшення стану
довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі проведена
робота по 6 проектах на суму 38778,266 тис. грн. або 14,2 % від запланованої
суми на 2017 рік (273309,9 тис. грн.), серед них:
Проект 4.21. Будівництво і модернізація систем водовідведення та
очисних споруд.
Реалізацію проекту забезпечено у рамках Регіональної програми
будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціальнокультурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до
2020 року (рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами), на
реалізацію заходів якого у 2017 році спрямовано 17661,747 тис. грн., а саме на:
завершення:
будівництва підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних
споруд м. Дніпрорудне (1138,473 тис. грн.);
будівництва полігону для поховання твердих побутових відходів в
м. Кам’янка-Дніпровська (2885,103 тис. грн.);
реконструкції очисних споруд каналізації продуктивністю 400 м 3/за добу
у с. Фруктове Мелітопольського району (2792,653 тис. грн.);
продовження робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд у
м. Вільнянськ (10845,518 тис. грн.).
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Рішенням Запорізької обласної ради від 22.12.2016 № 53 (із змінами)
затверджено Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони
навколишнього природного середовища місцевих бюджетів. У 2017 році
профінансовано низку проектів на загальну суму 21116,519 тис. грн., серед них:
проект 4.14. «Будівництво з’єднувального каналу для відновлення
водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом».
На
розробку
проектно-кошторисної
документації
спрямовано
1482,118 тис. грн.;
проект 4.15. «Укріплення Бердянської коси (І етап) (1,5 км)».
На виготовлення проектно-кошторисної документації (на загальну
довжину 14,5 км) з місцевого бюджету спрямовано 165,457 тис. грн.;
проект 4.16. Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній
(від вул. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області.
На завершення робіт із реконструкції І етапу (відновлено 882 м
берегозахисних споруд) спрямовано 10602,293 тис. грн. Виконувалися роботи з
реконструкції ІІ етапу, на які спрямовано 8729,191 тис. грн.;
проект 4.17. Розроблення проектів землеустрою організації та
встановлення меж території природно-заповідного фонду.
У 2017 році створено дві нові території природно-заповідного фонду
місцевого значення в адміністративних межах Токмацького району:
ландшафтні заказники місцевого значення «Балка Товарна» площею 57,9 га та
«Балка Власівська» площею 28,0 га в межах Виноградненської та
Новопрокопівської сільських рад відповідно;
проект 4.20. Пропаганда охорони навколишнього природного
середовища.
У рамках реалізації проекту забезпечено розповсюдження науковопопулярного видання «Твоє майбутнє – земля за порогами», на виготовлення
якого спрямовано 47,46 тис. грн.
Крім цього, підготовлено: видання «Книга природи острова Хортиця.
Знайомі незнайомці»; Правила поведінки на території геологічного заказника
загальнодержавного значення «Дніпровські пороги» на загальну суму
90 тис. грн.
Згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 10.06.2015 № 191 «Щодо підготовки Національної доповіді про стан
навколишнього природного середовища в Україні», підготовлено регіональну
доповідь Запорізької області за 2016 рік; 450 примірників видання безкоштовно
розповсюджено серед бібліотек, навчальних закладів та громадських
організацій області.
Додаткова інформація про проекти, реалізація яких здійснювалася за
кошти державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 439-р (зі
змінами) на реалізацію 29 проектів з ДФРР спрямовано 114,5 млн. грн.,
освоєно – 70,6 млн. грн. (61,7 %). Повністю реалізовано 12 проектів, у тому
числі:
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8 – з розвитку спортивної інфраструктури:
реконструкція стадіону «Спартак» у м. Мелітополь;
придбання машини по догляду за штучною травою для стадіону
«Енергія» у м. Бердянськ;
реконструкція футбольного поля та адміністративно-побутової будівлі
стадіону у м. Пологи;
улаштування спортивного майданчика Веселівської ЗОШ № 2;
реконструкція спортивного майданчика Веселівської різнопрофільної
гімназії;
утеплення спортивного комплексу КЗ «ФОК «Таврія» м. Василівка;
капітальний ремонт спортзалу у с. Нестерянка Оріхівського району;
2 – з розвитку енергоефективності навчальних та медичних закладів:
утеплення фасаду будівлі КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня»
Запорізької обласної ради;
капітальний ремонт системи опалення Степногірської ЗОШ;
2 – з водопостачання населених пунктів (перехідні з 2016 року):
водоводи у с. Новотроїцьке та с. Луначарське Бердянського району.
IV. Оцінка динаміки індикаторів
Оцінка динаміки індикаторів Стратегії регіонального розвитку
Запорізької області на період до 2020 року та Плану заходів на 2016-2018 роки з
її реалізації за 2017 рік проведена шляхом порівняння їх фактичних значень у
2017 році з базовим значенням за 2016 рік (або попередні роки) та наведена у
додатку до цього звіту.
Фактичні значення за 2017 рік наявні по 67 індикаторах із 96, по 8
індикаторах показники відсутні, по решті – дані за 2015 та 2016 роки.
Результати оцінки свідчать, що 66 індикаторів (68,8 % із загальної
кількості) залишились на рівні попереднього року або мають позитивну
динаміку, 21 індикатор у порівнянні з попереднім роком погіршився (21,9 %).
Стратегічна ціль 1 (Програма 1) «Запорізький край – регіон з високим
рівнем та якістю життя населення» включає 30 індикаторів, 20 з яких мають
позитивну динаміку (66,7 %).
Стратегічна ціль 2 (Програма 2) «Запорізький край – інвестиційно
приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою» – 32 індикатори, 15 з яких позитивні (46,9 %).
Стратегічна ціль 3 (Програма 3) «Запорізький край – регіон розвинутих
сільських територій» – 18 індикаторів, 9 з яких позитивні (50,0 %).
Стратегічна ціль 4 (Програма 4) «Запорізький край – регіон екологічної
безпеки та збереження природних ресурсів» – 16 індикаторів, 10 з яких
позитивні (62,5 %).
Моніторинг індикаторів на цьому етапі не є повним, але слугує
орієнтиром для визначення дій і заходів, спрямованих на досягнення
позитивної динаміки вищезазначених показників, у середньостроковій
(завершення терміну дії плану заходів) та довгостроковій (завершення дії
Стратегії) перспективі.

16

V. Фактичні джерела фінансування заходів
Основними джерелами фінансування заходів у звітному періоді були
кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів.
У незначних обсягах залучалися кошти інвесторів.
VI. Проблемні питання реалізації заходів
Основними причинами, які не дозволили розпочати у 2016-2017 роках
реалізацію інших проектів Плану заходів, є:
обмеженість обсягів фінансування з бюджетів різних рівнів та складнощі
у пошуку інвесторів;
відсутність пропозицій щодо впровадження проектів;
відхилення проектів за результатами конкурсного відбору як такі, що не
відповідали визначеним критеріям для фінансування за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку та потребували доопрацювання;
вплив інфляційних процесів, що призвело до подорожчання матеріалів та
вартості послуг, необхідності виконання додаткових робіт у рамках розпочатих
проектів та, у зв’язку з цим, необхідність коригування проектно-кошторисної
документації, укладання нових угод з партнерами.

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

О.Є. Матвіїшина

Додаток
до Звіту з оцінки результативності реалізації
Стратегії регіонального розвитку Запорізької
області на період до 2020 року та Плану
заходів на 2016-2018 роки з її реалізації
за 2017 рік
ІНФОРМАЦІЯ
про моніторинг індикаторів Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року
та Плану заходів на 2016-2018 роки з її реалізації
за 2017 рік
Оперативна ціль
Стратегії (напрям
Плану заходів)

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

1

2

2016 рік

2017 рік

Аналіз динаміки індикаторів з
обґрунтуванням причин

3

4

5

10,0

10,7

42141,9

50518,1

Рівень безробіття (за методологією МОП) за 2017 рік
збільшився порівняно з 2016 роком на 0,7 відсоткових
пункти і становив 10,7 % (14-15 місто серед регіонів).
Впродовж 2017 року в області на нові робочі місця
прийнято 14,4 тис. осіб. При цьому співвідношення між
створеними та ліквідованими робочими місцями
становить 119,3 % (за 2016 рік – 120,7 %).
Протягом звітного року працевлаштовані 23,5 тис. осіб
(34,2 % із загальної чисельності безробітних громадян –
68,6 тис. осіб), проходили професійне навчання – 8,0
тис. осіб (11,6 %), брали участь у громадських роботах –
11,6 тис. осіб (16,9 %).
Враховуючи інертність процесів щодо зайнятості
населення, певні ознаки стабілізації на ринку праці
намітилися тільки в січні-лютому 2018 року. Про це
свідчить зростання чисельності штатних працівників в
області за даними органів статистики на 6,5 тис. осіб, або
на 1,8 %, яка на 01.03.2018 склала 367,3 тис. осіб (у 2016
році вона скоротилася на 12,4 тис. осіб, у 2017 році –
на 7,4 тис. осіб)
Термін оприлюднення остаточних статистичних

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

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

за

Наявний дохід у розрахунку на

2
1

2
одну особу, грн.

3

4
(попередні
дані)

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

39,8

-

(2015 рік)

13

13

Кількість
охоплених
осіб
шляхом
профорієнтаційної
роботи, осіб

150

300

Кількість
консультацій
працевлаштування
одиниць

наданих
щодо
молоді,

619

850

Кількість учасників тренінгів
та навчальних заходів щодо
підвищення
конкурентоздатності молоді на

583

600
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даних за 2017 рік – січень 2019 року.
Наявний дохід у розрахунку на одну особу за 2017 рік
збільшився у порівнянні з 2016 роком на 19,9 % (по
Україні – на 21,8 %).
Наявний дохід населення по області у 2017 році
становить 87462 млн. грн., що на 18,8 % більше, ніж за
2016 рік (2016 рік – 73605 млн. грн.)
З січня 2017 року статистичні дані щодо показника
питомої ваги заробітної плати в структурі доходів
населення не оприлюднюються
В області діють 7 студентських центрів праці у вищих
навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації та 6 центрів
у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. У м.
Запоріжжя центри розташовані при ЗНУ, ЗНТУ, ЗДМУ,
КПУ, ЗІЕІТ, Запорізькому педагогічному коледжі,
Запорізькому електротехнічному коледжі ЗНТУ,
Запорізькому
професійному
ліцеї
залізничного
транспорту, у м. Мелітополь – МДПУ ім Богдана
Хмельницького, ТГАТУ, Мелітопольському училищі
культури та у м. Бердянськ – БДПУ, Бердянському
машинобудівному коледжі ЗНТУ
Зростання кількості охоплених осіб пов’язане із
відкриттям на базі КУ «Запорізький обласний центр
молоді» сектору професійного становлення молоді та
волонтерської діяльності, метою якого є вирішення
питання працевлаштування молоді та студентства, в
тому числі і тимчасового (на літній період)
Консультації щодо працевлаштування молоді у
2017 році надавалися, зокрема, у рамках:
квест-ігри із працевлаштування «Крок у майбутнє» у
мм. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Запоріжжя;
Всеукраїнського форуму – Бізнес молодь «Ефект
WOW від співпраці»;
реалізації проекту «Школа вожатської майстерності»,
який дає можливість тимчасово працевлаштуватися
молоді на літній період в дитячих оздоровчих таборах
Для підвищення конкурентоздатності молоді на ринку
праці у 2017 році проведені такі заходи:
обласний та міський базові тренінги національної
освітньої програми «Молодіжний працівник»;

3
1

2
ринку праці, осіб

3

4

Охоплення дітей дошкільними
навчальними закладами у
міській місцевості, %

94,0

95,0

Охоплення
дітей
шкільною освітою, %

поза-

69,0

69,8

персональних
на 100 учнів,

10,1

11,5

Кількість
комп’ютерів
одиниць
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молодіжний проект «StartUp Business», спрямований
на
популяризацію
та
розвиток
молодіжного
підприємництва в Запорізькій області. Молодь отримала
знання та вміння для організації власної справи,
створила власні бізнес-проекти, презентувала їх та в
подальшому планує реалізувати власну справу;
виїзні засідання по обміну досвідом серед
представників обласної ради трудової молоді при голові
обласної державної адміністрації (Запорізька АЕС
м. Енергодар, АТ «Мотор Січ» м. Запоріжжя);
щорічний конкурс для обдарованої молоді у галузі
науки із виплатою премій. Для участі в конкурсі подано
98 науково-дослідницьких робіт. У 2017 році було
збільшено кількість номінацій – додано такі номінації,
як: мистецтвознавство, архітектура та дизайн; державне
управління та політичні науки; фізичне виховання та
спорт; менеджмент управління
Зростання показника відбулось за рахунок відкриття у
2017 році 3 закладів дошкільної освіти у м. Запоріжжя;
9 дошкільних груп у функціонуючих закладах
дошкільної освіти у мм. Запоріжжя (4 групи), Бердянськ,
по 2 групи у мм. Мелітополь та Василівка; 4 групи з
короткотривалим перебуванням дітей у м. Бердянськ
На 01.01.2018 в області діє 60 позашкільних навчальних
закладів (3484 гуртки), в яких навчаються 49,8 тис.
вихованців. На базі загальноосвітніх навчальних
закладів діє понад 3,2 тис. гуртків, які відвідують понад
52 тис. дітей. Позашкільними навчальними закладами
проведено 3,6 тис. заходів, які охопили більше 272,1 тис.
дітей
За 2017 рік у закладах освіти області збільшено на 2884
одиниці кількість комп’ютерів та на 58 одиниць нетбуків
і ноутбуків за рахунок придбання техніки за кошти
обласного та місцевих бюджетів у рамках виконання
обласної Програми розвитку освіти на 2013-2017 роки та
місцевих програм розвитку освіти.
Крім того, у рамках реалізації наказу Міністерства освіти
і науки від 15.07.2016 № 836 «Про проведення науковопедагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного
освітнього середовища у Запорізькій області» за кошти

4
1

2

3

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

Показник
смертності, ‰

16,1

4

16,0
(попередні
дані)

малюкової

6,51

6,41

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

32,4

32,4

Кількість спортивних секцій,
клубів, тренувальних залів,
одиниць

1569

1570

Кількість
інформаційних
кампаній із впровадження
здорового способу життя та
мінімізації шкідливих звичок,
одиниць

2

3
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Благодійного Фонду Порошенка для 21 інклюзивного
першого класу 19 шкіл області надано 348 персональних
комп’ютерів для усіх першокласників, які охоплені
проектом
Термін оприлюднення остаточних статистичних
даних за 2017 рік – липень 2018 року.
Висока концентрація найбільш екологічно-небезпечних
галузей промисловості на території регіону обумовлює
віднесення
області
до
найбільш
техногенно
навантажених регіонів України, що в свою чергу впливає
на показниках народжуваності та смертності населення
З метою створення замкненого циклу надання допомоги
породіллям та новонародженим, впровадження сучасних
перинатальних технологій, в області діє обласний
перинатальний центр III рівня (функціонує: акушерський
корпус,
консультативно-діагностичне
відділення;
гінекологічне відділення раннього терміну вагітності та
екстрагенітальної патології)
Медичну допомогу населенню області надають 153
медичних заклади, у т.ч. 20 центральних районних
лікарень, 40 центрів первинної медико-санітарної
допомоги (ЦПМСД), у складі яких функціонує: 355
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів,
280 амбулаторій, 2 районні лікарні та 1 самостійна
амбулаторія
Чисельність спортивних секцій, клубів та тренувальних
залів залишається майже незмінною (у зв’язку зі
створенням/ліквідацією протягом 2017 року однакової
кількості). Зокрема, у 2017 році в м. Запоріжжя за власні
кошти співзасновників створено спортивний клуб
«АРПІ» з футзалу
Протягом 2017 року проведені:
обласний конкурс соціальної реклами в рамках
Всеукраїнської акції відповідальність починається з мене
«Тобі обирати». У 2017 році започаткували новий
формат реклами – соціальна аудіо реклама, всього
отримано 85 конкурсних робіт;
конкурс вожатських команд «Погляд у літо», з метою
популяризації професії вожатий;
заняття зі Street Workout

5
1

2
Кількість осіб, які отримали
соціальну
послугу
паліативного/хоспісного
догляду, осіб

3
500

4
530

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

838

704

-

-

-

-

4000

4500

250

260

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

Кількість засідань
ських рад, одиниць

громад-
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У 2017 році послуги паліативного догляду були отримані
через установи та заклади системи соціального захисту
області, зокрема у КУ ЗОР: Бердянський та Запорізький
геріатричні пансіонати, Таврійський будинок інвалідів,
Михайлівський,
Любицький,
Любомирівський,
Веселівський, Орловський, Чернігівський, Преславський
психоневрологічні інтернати, Запорізький дитячий
будинок-інтернат та Територіальний центр соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Бердянської міської ради
У 2017 році взято на облік 274 нові бездомні особи,
соціальні послуги надано 704 бездомним громадянам
(всього на обліку на 01.01.2018 перебуває 1153 особи).
У рамках Програми соціального захисту бездомних
громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах
протягом
2017
року
з
обласного
бюджету
профінансовано 576,3 тис. грн., у тому числі:
300,0 тис. грн. – на продуктові набори (3480 наборів);
230,0 тис. грн. – на гаряче харчування
Триває робота щодо розробки та затвердження
містобудівної документації
ОТГ,
утворених
у
2015-2017 роках

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики, створення сприятливих
організаційно-правових
умов
для
функціонування
інститутів громадянського суспільства у 2017 році
проведено: 260 засідань громадських рад, волонтерських
організацій, координаційних рад учасників АТО;
110 громадських слухань; 120 засідань за круглими
столами; 15 форумів та 13 єдиних днів інформування
населення
В області діють 20 Громадських рад при
райдержадміністраціях та 3 при міськвиконкомах
(Бердянському, Запорізькому та Енергодарському), під

6
1

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

2

3

4

Кількість активно працюючих
волонтерських організацій та
груп, одиниць

300

300

Рівень охоплення централізованим
водопостачанням
населення, %
Рівень обладнання загальної
площі
житлового
фонду
водопроводом
у
міській
місцевості, %
Частка
населення,
що
користується
привізною
водою, %
Частка ветхих та аварійних
водопровідних мереж, %
Витоки та невраховані втрати
води, %
Обсяг аварійного та ветхого
житлового фонду, тис. кв. м
Частка
загальної
площі
багатоквартирного житлового
фонду,
управління
яким
здійснюється
власниками
(співвласниками) самостійно
або
шляхом
укладання
договорів
з
приватним

81,0

81,0

(2015 рік)

(2016 рік)

80,2

80,2

(2015 рік)

(2016 рік)

4,1

2,7

(2015 рік)

(2016 рік)

37,3

35,5

(2015 рік)

(2016 рік)

40,9

36,8

(2015 рік)

(2016 рік)

114,7

114,7

(2015 рік)

(2016 рік)

35,0

73,8
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час засідань яких у 2017 році обговорені проекти 120
регуляторних актів, регіональних і місцевих програм,
звітів про використання бюджетних коштів
У Запорізькій області діє найбільший в Україні центр
для військовослужбовців «Солдатський привал»,
створено громадський волонтерський комітет при
облдержадміністрації та Фонд сприяння обороні області.
За даними соціологічного опитування у 2017 році 39 %
мешканців області була надана благодійна допомога.
Кількість добровільних помічників Української армії в
регіоні зросла на 7 %.
У 2017 році проведено третій обласний благодійний
телемарафон до Дня захисника України та Збройних Сил
України, який зібрав понад 1 млн. грн. До надання
допомоги нашим військовим долучилися представники
підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
волонтерська спільнота та пересічні громадяни
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік - червень 2018 року.
Позитивна динаміка показників, зокрема обумовлена
виконанням заходів Регіональної цільової програми
«Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки: у
2017 році за рахунок коштів обласного бюджету
профінансовано
10,6 млн. грн. на реалізацію 16
проектів з капітального ремонту, реконструкції та
будівництва
нових
систем
централізованого
водопостачання області

Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – липень 2018 року
В управління управителя, обраного співвласниками
самостійно, у 2017 році передано 63 багатоквартирних
житлових будинки, що у 5,2 раза більше, ніж у 2016 році
(12 будинків)
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2

управителям
майном
житлового комплексу, %
Кількість
діючих
ОСББ,
одиниць

3

4

5

1341

1405

Протягом 2017 року створено 64 ОСББ (7 місце серед
регіонів України).
Зареєстровані в області ОСББ об’єднують 1536
житлових будинків (29,8 % від загальної кількості
багатоквартирних житлових будинків)

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

Оперативна ціль 2.1.
(Напрям
2.А.)
Стимулювання
залучення інвестицій

Обсяг валового регіонального
продукту (у фактичних цінах)
у розрахунку на одну особу,
грн.

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції
у
загальному обсязі реалізованої
промислової продукції, %
Кількість впроваджених нових
технологій, одиниць
Кількість освоєних нових
видів інноваційної продукції,
одиниць

Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій, % до відповідного
періоду попереднього року
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій у розрахунку на
одну особу, дол. США

Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – травень 2019 року.
Обсяг валового регіонального продукту (ВРП) області за
2016 рік становив у фактичних цінах 104,3 млрд. грн.
(9 місце серед регіонів України). Загальний внесок
області у ВРП України склав 4,4 % проти 4,5 % у 2015
році. ВРП у розрахунку на одну особу становив
59729 грн. (5 місце серед регіонів України)
2,6
-*
*Починаючи з 2015 року періодичність проведення
(2015 рік)
статистичного спостереження щодо інноваційної
діяльності промислового підприємства - один раз на
два роки. Термін оприлюднення статистичних даних
за 2017 рік – ІІІ декада червня 2018 року.
114
142
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями за
(2015 рік)
підсумками 2017 року складала 19,1 % від загальної
397
319
кількості, витрати на інноваційну діяльність склали
(2015 рік)
1393,4 млн. грн.
За 2017 рік інноваційної продукції реалізовано на суму
4041,2 млн. грн.
Основною причиною уповільнення темпів інноваційної
діяльності було недостатнє фінансування наукововиробничої та інноваційною сфер за рахунок приватних
ресурсів, що обумовлено браком коштів у підприємств,
подорожчанням та складністю отримання кредитів,
тощо.
125,8
106,6
За підсумками 2017 року спостерігається підвищення
обсягів прямого іноземного інвестування.
Так, обсяг прямих іноземних інвестицій з початку
інвестування на 31.12.2017 склав 915,7 млн. дол. США
372,3
529,2
(на 31.12.2016) (на 31.12.2017) (2,3 % від загального обсягу по Україні, 8 місце серед
регіонів), що на 6,6 % більше, ніж на 01.01.2017
50609

59729

(2015 рік)

(2016 рік)

8
1

2

3

4

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

78,2

130,0

1318,7

1721,2

Обсяг перевезення пасажирів,
тис. осіб

134087,9

120558,3

Обсяг перевезення вантажів
всіма видами транспорту,
тис. т
Щільність автомобільних доріг
загального користування з
твердим покриттям державного
та місцевого значення вищої
категорії (І та ІІ категорій),

17864,0

18858,8

256,8

256,8

Продовження додатка
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(9 місце). Протягом 2017 року в область надійшло 44,7
млн. дол. США акціонерного капіталу нерезидентів, що
у
3
раза
більше,
ніж
за
2016
рік
(14,9 млн. дол. США).
Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на
одну особу на 31.12.2017 становив 529,2 дол. США – це
7 результат серед регіонів.
Найбільша частка іноземних інвестицій зосереджена у
промисловості – 68,7 % (у т. ч. у переробній – 53,5 %);
оптовій
та
роздрібній
торгівлі,
ремонті
автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,8 %; операції
з нерухомим майном – 10,9 %.
Переважну частку загального обсягу інвестицій – 76,5 %
складають надходження з країн ЄС.
У 2017 році експорт товарів склав 2980,9 млн. дол.
США, що на 30 % більше, ніж у попередньому році.
Підприємства регіону забезпечили 6,9 % експорту
України (проти 6,3 % у 2016 році).
Експорт товарів до країн ЄС становив 29 % від
загального обсягу експорту та збільшився порівняно з
2016 роком на 26,7 %.
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу за
підсумками 2017 року становив 1721,2 дол. США
(3 місце серед регіонів) та у порівнянні з відповідним
показником 2016 року збільшився на 30,5 %
Зменшення показника відбулось за рахунок зниження
обсягів перевезень трамвайним (на 12,7 %),
тролейбусним (на 2,7 %) та залізничним (на 1,8 %)
транспортом.
Водночас, зросли обсяги перевезення пасажирів
авіаційним (на 78,8 %), водним (на 40,7 %) та
автомобільним (на 3,4 %) транспортом
Збільшення показника пов’язане з ростом обсягів
виробництва промислової продукції (на 5,9 %), а також
експорту (на 30,0 %) та імпорту (на 32,7 %)
Роботи з будівництва нових автомобільних доріг
загального користування в Запорізькій області не
проводилися
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2
км доріг на 1 тис. км2 території
Обсяг відремонтованих доріг,
тис. кв. м

3

4

5

Відремонтовано
ямковим
ремонтом
453 тис. кв.
м.

Відремонтовано
ямковим
ремонтом
412 тис. кв.
м.

У 2017 році на ремонт та експлуатаційне утримання
автомобільних
доріг
загального
користування
спрямовано 452,9 млн. грн., з них за рахунок коштів:
державного бюджету – 317,7 млн. грн., обласного
бюджету – 121,4 млн. грн. (у тому числі від
перевиконання митних надходжень – 81,7 млн. грн.),
місцевих бюджетів – 13,8 млн. грн.
На реконструкцію, ремонт та утримання доріг
комунальної власності у населених пунктах спрямовано
619,6 млн. грн., що у 2 рази перевищує обсяги
2016 року (316,4 млн. грн.).
Зниження обсягу відремонтованих ямковим ремонтом
доріг у 2017 році пояснюється призупиненням діяльності
основного виконавця дорожніх робіт ДП «Запорізький
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги
України», через виконавче провадження
Термін
оприлюднення
індексу
капітальних
інвестицій у житлове будівництво за 2017 рік –
червень 2018 року.
Водночас, у 2017 році підприємствами та організаціями
області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно
15,07 млрд. грн. капітальних інвестицій (3,7 % від
загального обсягу по Україні – це 9 місце серед регіонів),
що в порівнянних цінах на 47,4 % більше обсягів 2016
року. За цим показником Запорізька область посідає 2
місце серед областей України.
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення
становить 8632 грн. проти 5795 грн. у 2016 році.
Найбільше
капітальних
інвестицій
освоєно
в
промисловій галузі регіону (9,8 млрд. грн., або 64,9 % від
загального обсягу) та сільському господарстві
(2,7 млрд. грн., або 17,8 %).
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили
351,1 млн. грн. (2,3 % від загального обсягу), з них
103,1 млн. грн. – кошти населення на будівництво житла.
У 2017 році підприємствами області виконано
будівельних робіт на суму 2387,7 млн. грн. Індекс
будівельної продукції порівняно з 2016 роком становив
122,9%.

Індекс капітальних інвестицій
у житлове будівництво, %

115,8

Обсяг виконаних будівельних
робіт, тис. грн.

1 557 468,0

89,9
(9 міс. 2017)

2 387 733,0

10
1

Оперативна ціль 2.2.
(Напрям 2.В.) Розвиток
малого та середнього
підприємництва

2

3

4

Прийняття в експлуатацію
новозбудованого
житла,
тис. м2

108,3

103,4

Кількість суб’єктів малого та
середнього підприємництва на
10
тис.
осіб
наявного
населення, одиниць
Кількість малих підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення, одиниць
Кількість середніх підприємств
у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення, одиниць

Частка реалізованої продукції
(товарів, послуг) малими і
середніми підприємствами у
загальному обсязі реалізації
регіону, %

569

533

(2015 рік)

(2016 рік)

79

74

(2015 рік)

(2016 рік)

3
(2015 рік)

47,7

3
(2016 рік)

46,4

(2015 рік)

(2016 рік)

Обсяг податкових надходжень
від діяльності суб’єктів малого
і середнього підприємництва
до бюджетів усіх рівнів, млн. грн.

5869,6

9504,8

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

-

-
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Із загального обсягу виконаних будівельних робіт –
1154,4 млн. грн. (48,3 %) це будівлі та 1233,3 млн. грн.
(51,7 %) - інженерні споруди
Основними причинами уповільнення прийняття в
експлуатацію новозбудованого житла є, зокрема,
призупинення кредитування будівельних організацій та
населення, підвищення вартості будівництва житла через
постійне зростання вартості будівельних матеріалів,
недостатня платоспроможність населення
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – серпень 2018 року.
Зменшення кількості суб’єктів малого та середнього
підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення
пов’язане із зняттям з реєстрації фізичних – осіб
підприємців, більшість з яких не здійснювали діяльність
(після внесення змін до Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» протягом 2016 року припинили
діяльність понад 14,2 тис. фізичних осіб-підприємців).
У 2016 році кількості малих підприємств у розрахунку
на 10 тис. осіб наявного населення скоротилась на 6,3 %,
що відповідає загальнодержавній тенденції
Зменшення частки реалізованої продукції (товарів,
послуг) малими і середніми підприємствами у
загальному обсязі реалізації регіону пов’язане із
збільшенням обсягів реалізованої продукції великими
підприємствами області. Водночас, обсяг реалізованої
продукції малими та середніми підприємствами у
2016 році збільшився на 15,3 % та складає
101,03 млрд. грн.
Збільшення обсягу податкових надходжень від
діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва
до бюджетів усіх рівнів досягнуто за рахунок збільшення
прибутковості та детінізації діяльності підприємств
області
Відповідно до Закону України «Про адміністративні
послуги» електронні послуги повинні надаватися через
Єдиний державний портал надання адміністративних
послуг (Пілотна версія) або через інтегровані з ним
інформаційні системи (порядок інтеграції розроблено
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1

2
підприємцям, одиниць

3

4

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

39

41

Обсяг коштів, спрямованих на
фінансово-кредитну підтримку
суб’єктів малого та середнього
підприємництва, тис. грн.

0,0

570,0

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

20/650

25/800

5
08.09.2016).
Технічні питання інтеграції з Єдиним державним
порталом
надання
адміністративних
послуг,
розробниками діючих в області інформаційних систем,
опрацьовується
У 2017 році за підтримки обласної влади в рамках
Комплексної програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки
(рішення обласної ради від 06.04.2017 № 33, зі змінами
та доповненнями) відкриті:
бізнес-інкубатор на базі КВНЗ «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія» (18.09.2017);
бізнес-інкубатор на базі Таврійського державного
агротехнологічного
університету
м. Мелітополь
(19.11.2017)
У 2017 році в рамках Комплексної програми розвитку
малого і середнього підприємництва в Запорізькій
області на 2017-2018 роки (рішення обласної ради від
06.04.2017 № 33, зі змінами та доповненнями)
забезпечено:
фінансування бізнес-планів суб’єктів підприємницької
діяльності на платній зворотній основі (400,0 тис. грн.);
фінансування на безповоротній основі переможців
конкурсу бізнес-планів учасників та випускників мережі
бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів
Запорізької області (100,0 тис. грн.);
компенсація витрат суб’єктів малого і середнього
підприємництва, пов’язаних із здійсненням маркетингових
заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури
зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням
товарів на нові ринки (70,0 тис. грн.)
З
метою
створення
умов
для
активізації
зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацією
спільно із Запорізькою торгово-промисловою палатою
проведено 25 презентаційно-виставково-конгресних
заходів, 15 з яких – проведені у виставковому центрі
«Козак-Палац»,
серед
них:
«Агротехсервіс»,
«Домострой», «Безпека», «Весільний салон», «Ярмарок
подорожів», «Машинобудування. Металургія», «Литво»,
«Композити
та
склопластики»,
«Екофорум»,

12
1

2

Оперативна ціль 2.3. Обсяг інвестицій у проекти по
(Напрям 2.С.) Розвиток збереженню, реставрації і
внутрішнього туризму використанню пам’яток,
тис. грн.
Обсяг благодійних надходжень на проекти збереження,
реставрації і використання
пам’яток, тис. грн.
Кількість
навчальнометодичних заходів щодо
збереження і використання
історико-культурної спадщини, одиниць
Кількість
проведених
культурно-мистецьких заходів
та кількість відвідувачів,
тис. одиниць
Кількість
відвідувачів
у
музеях та заповідниках (у т.ч.
в Національному заповіднику
«Хортиця»), тис. осіб
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«Ювілирний світ», «Енергоефективне будівництво»,
«Енергозбереження», «Ярмарок освіти» та інші.
Крім того, у рамках «InCo Forum-2017» проведено
міжрегіональну виставку «Малий та середній бізнес 2017. Біржа субконтрактингу та аутсорсингу».
Продукцію власного виробництва представили 13
запорізьких компаній.
Забезпечено участь представників малого і середнього
підприємництва у агропромисловій виставці «Агро
2017» у м. Києві. Понад 80 % експонентів виставок стали
представники малого та середнього бізнесу, близько
25 % яких є місцевими товаровиробниками
У 2017 році інвестицій у проекти по збереженню,
реставрації і використанню пам’яток не залучалося

3

4

-

-

-

-

У 2017 році благодійні надходження на проекти
збереження, реставрації і використання пам’яток не
надходили, триває пошук інвесторів

2

0

У 2017 році навчально-методичні заходи не відбувалися

46007/
4900,4 тис.
осіб

43582/
4733,2 тис.
осіб

561,4

562,3

Загальна кількість проведених культурно-мистецьких
подій в 2017 році зменшилася за рахунок зменшення
кількості малих заходів. Натомість проводилися більш
масштабні фестивалі, свята та конкурси
Національний
заповідник
«Хортиця»
відвідало
130,7 тис. осіб, Національний історико-археологічний
заповідник «Кам’яна Могила» – 46,5 тис. осіб,
Василівський історико-архітектурний музей-заповідник
«Садиба Попова» – 15,3 тис. осіб.
З метою популяризації Національного заповідника
«Хортиця» протягом 2017 року проведена низка
культурно-мистецьких
заходів,
серед
яких:
Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на
Хортиці», урочисті заходи з нагоди 26-ї річниці Дня
незалежності України та Дня Державного Прапора
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Продовження додатка
1

2

3

Кількість
проведених
туристичних, рекламних та
промоційних заходів, одиниць

4

Динаміка чисельності туристів
та
відвідувачів,
%
до
попереднього року

Кількість відвідувачів вебпорталу
Запорізького
обласного
туристичноінформаційного центру,
тис. осіб

79,3
(2015 рік)

274

4

5

України
24.02.2017 та 24.03.2017 у м. Запоріжжі проведено
семінари для суб’єктів туристичної діяльності та з
питань екскурсійної діяльності «Потенціал зростання
конкурентної спроможності запорізького екскурсійного
продукту».
27.05.2017 з метою просування нового туристичного
продукту, розширення кола ділових партнерів,
активізації маркетингової та інвестиційної політики
проведено Запорізький туристичний фестиваль-ярмарок
«Запоріжжя місце щастя».
14.10.2017 у рамках VII Всеукраїнського козацького
фестивалю «Покрова на Хортиці» проведено туристичну
виставку «Гостинне Запоріжжя», під час якої
представлені туристичні об’єкти, зелені садиби,
етнотуризм, пізнавальний та екстремальний туризм
області.
28.05.2017 проведено інформаційний тур «Золота
Скіфія» за участю представників ЗМІ, туристичного
бізнесу, представників сфери туризму районів та міст
області, які мали змогу ознайомитися з туристичними
об’єктами Чернігівського району.
23.09.2017
проведено
прес
тур
«Менонітське
Запоріжжя»
130,6
Термін оприлюднення статистичних даних за
(2016 рік)
2017 рік – червень 2018 року.
У 2016 році збільшення динаміки чисельності туристів
до області зумовлено проведенням масштабних
фестивалів (І Запорізький туристичний фестивальярмарок, IV Всеукраїнський козацький фестиваль
«Покрова на Хортиці» та інші). Аналогічні заходи також
проведені протягом 2017 року
44,2
Натепер на веб-порталі Запорізького обласного
(січень-липень туристично-інформаційного центру проводяться технічні
2017 року)
роботи, в тому числі у зв’язку з його оновленням
6

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

Оперативна ціль 3.1. Виробництво
(Напрям
3.А.) продукції
на

валової
100
га

442,9

428,7
(розрахункові

Виробництво валової продукції сільського господарства
за 2017 рік в усіх категоріях господарств складає
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1
2
Збільшення
доданої сільськогосподарських
вартості
тис. грн.
сільськогосподарської
продукції

угідь,

3

4
дані)

Індекс виробництва харчових
продуктів,
напоїв
та
тютюнових виробів, %

101,4

99,1

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

(2015 рік)

(2016 рік)

68,1
79,4
140,5
76,9
141,1
142,6
81,6
100,1
0

63,3
81,7
151,7
91,7
140,1
133,7
76,7
125,0
0

7,9

8,4

1535,5

1399

Відсоток сільськогосподарської продукції в структурі
експорту, %
Оперативна ціль 3.2. Частка реалізованої продукції

Продовження додатка
5
9610,3 млн. грн., або 96,8 % до 2016 року, у т.ч.
рослинництва – 7679,2 млн. грн. (97,3 %), тваринництва
– 1931,1 млн. грн. (95,0 %).
Скорочення на 3,2 % валової продукції сільського
господарства обумовлено скороченням виробництва
продукції:
рослинництва – на 2,7 %, через зменшення виробництва
соняшнику (на 8,2 %), який займає 30 % у загальній
структурі посівних площ, та овочів (на 15,4 %);
тваринництва – на 5 %, що пов’язано з високою
собівартістю утримання поголів’я та несприятливою
епізоотичною ситуацією у свинарстві
У порівнянні з 2016 роком незначне зменшення
відбулося у виробництві харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів (на 0,9 %), в основному, через
зменшення виробництва м'яса свиней - на 38,7 %
(складна епізоотична ситуація у свинарстві), м`яса
великої рогатої худоби - на 20,1 %, масла вершкового на 14,3 %
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – серпень 2018 року.
У 2017 році достатній рівень самозабезпеченості
населення
основними
продуктами
харчування
спостерігається по показниках: яйця, картопля, овочі та
баштанні культури, риба та рибні продукти.
Причиною низької самозабезпеченості окремими
продуктами в області є:
м’ясопродуктами та молочними продуктами – внаслідок
скорочення поголів’я тварин;
хлібопродуктами – через відсутність в області великих
виробників макаронних продуктів та круп;
плодів та ягід – через малі в області площі садів та
виноградників, а також через несприятливі погодні
умови.
Для повного забезпечення області продуктами
харчування продукція завозиться з інших областей
Збільшення показника у 2017 році в порівнянні з 2016
роком відбулося за рахунок збільшення експорту овочів
та зернових культур
Обсяг реалізованої кооперативами продукції вказано у

15
1

2

3
тонн
молока
2500 тонн
зерна
1812 тонн
плодоовочевої
продукції

4
тонн
молока
5500 тонн
зерна
1453 тонн
плодоовочевої
продукції

Кількість членів кооперативів,
осіб

721

723

Підтримка зайнятості кооперативами в загальному
сільського населення
обсязі реалізації сільськогосподарської продукції, %

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

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

Кількість
нових
об’єктів
агротуризму, у тому числі
сільських, зелених садиб,
одиниць

13,1

3,5

(2015 рік)

(2016 рік)

677

688

(2015 рік)

(2016 рік)

17,9

16,4

(2015 рік)

(2016 рік)

36

36

Продовження додатка
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натуральному вимірі продукції за окремими видами у
зв’язку з відсутністю загального показника реалізації
сільськогосподарської продукції сільгоспкооперативами
по всім видам такої продукції.
Зменшення реалізації виробленого молока відбулося за
рахунок збільшення обсягів продукції, яка залишається
для подальшого особистого використання. Зменшення
плодоовочевої продукції виникло через несприятливі
погодні умови. Збільшення обсягу реалізації зерна
пов’язано з реалізацією продукції СОК «Козацький
зерновий союз»
У 2017 році незначне зростання обумовлено
збільшенням чисельності учасників СОК «Жовтневе» у
с. Покровське Токмацького району
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – грудень 2018 року.
За підсумками 2016 року в сільській місцевості
міграційне сальдо було позитивним та становило 57 осіб
(1,4‰). Кількість вибулих у сільській місцевості у
2016 році склала 1,4 тис. осіб, що на 3,9 тис. осіб (на 73,7 %)
менше, ніж у 2015 році
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – серпень 2018 року.
Збільшення показника відбулось за рахунок загального
зниження чисельності населення області, в т.ч. сільського
населення. Особливості наявної вікової структури веде
до збільшення частки людей похилого віку
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – серпень 2018 року.
Зменшення кількості суб’єктів малого та середнього
підприємництва у сільській місцевості пов’язане із
зняттям з реєстрації фізичних – осіб підприємців,
більшість з яких не здійснювали діяльність (після
внесення змін до Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування»)
У 2017 році відкриття нових садиб зеленого туризму не
відбувалося. Водночас, забезпечено активну підтримку
підприємництва у сфері сільського, зеленого туризму. У
рамках реалізації пілотних проектів проведено
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3

4

Оперативна ціль 3.3.
Охоплення дітей дошкільною
(Напрям 3.С.) Розвиток освітою у сільській місцевості,
інфраструктури
%
сільських територій

82,0

83,0

Укомплектованість
закладів
охорони здоров’я лікарями
загальної практики-сімейної
медицини
в
сільській
місцевості кадрами, %

69,4

63,7

Кількість створених закладів
фізичної культури та спорту в
сільській місцевості, одиниць
Кількість сільських населених
пунктів області, забезпечених
централізованим
водопостачанням, одиниць
Відсоток сільських населених
пунктів,
що
мають
централізоване
водопостачання, %

-

1

555

555

59,3

59,3

394

402

Кількість
газифікованих
населених пунктів, одиниць

Продовження додатка
5
80 тренінгів та майстер-класів із започаткування власної
справи у цій сфері. Розроблено систему сертифікації
якості об’єктів агротуризму: у 2017 році 22 садиби
отримали відповідні сертифікати та внесені до реєстру
зелених садиб міжнародного проекту «Cer Tour»
У 2017 році відкрито 9 дошкільних груп у
функціонуючих
закладах
дошкільної
освіти
у
Великобілозерському, Вільнянському, Приморському
(3 групи) та Токмацькому районах, Долинській,
Комишуваській та Воскресенській ОТГ; 3 групи з
короткотривалим
перебуванням
дітей
у
Мелітопольському (2 групи) та Михайлівському районах
В області функціонує 280 амбулаторій загальної
практики – сімейної медицини, з них 143 – у сільській
місцевості. Кількість медичного персоналу, який працює
на засадах загальної практики – сімейної медицини,
складає 1824 особи.
Зменшення показника на 5,7 відсоткових пункти
відбулося через збільшення штатних ставок, кількість
лікарів не зменшилася
Створено спортивний комплекс «Таврія - Скіф» у
с. Роздол, Михайлівського району Запорізької області
У рамках реалізації заходів Регіональної цільової
програми «Питна вода Запорізької області» на 20122020 роки у 2017 році спрямовано 10,6 млн. грн. на
реалізацію 16 проектів з капітального ремонту,
реконструкції
та
будівництва
нових
систем
централізованого водопостачання: 15,2 км мереж
водопостачання у населених пунктах Василівського,
Веселівського,
Запорізького,
Оріхівського,
Приазовського, Токмацького та Якимівського районів,
1 артезіанська свердловина у Великобілозерському
районі, 1 водонапірна башта у Вільнянському районі;
розробку проектної документації на реконструкцію
північного групового водопроводу до населених пунктів
Запорізького району
У 2017 році газифіковано 8 населених пунктів
Запорізької області. Будівництво газопроводів та
введення їх в експлуатацію стримується обмеженістю
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Кількість
перевезених
пасажирів
на
приміських
автобусних
маршрутах,
тис. осіб
Обсяги збудованих доріг,
тис. кв. км.

175,955

212,022

-

-

Продовження додатка
5
фінансування.
У
більшості населених
пунктів
побудовані вуличні газопроводи за кошти населення,
проте об’єкти не введені в експлуатацію у зв’язку з
недобудовою підвідних газопроводів
Кількість перевезених пасажирів у 2017 році
збільшилася на 20,5 % у порівнянні з 2016 роком
Через відсутність фінансування з державного бюджету
роботи з будівництва автомобільних доріг загального
користування не проводилися

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

Оперативна ціль 4.1.
(Напрям 4.А.)
Енергоефективність та
підтримка альтернативної енергетики

Оперативна ціль 4.2.
(Напрям 4.В.)
Створення умов для

Кількість
реалізованих
інвестиційних
проектів
з
енергоефективності, одиниць
Кількість
котелень
на
альтернативному
паливі,
одиниць

60

57

71

98

Виробництво
електричної
енергії
з
нетрадиційних
відновлюваних джерел енергії,
млн. кВт. год.

861,6

883,0

Кількість
підприємств,
установ, організацій бюджетної
сфери,
охоплених
моніторингом процесу споживання паливно-енергетичних
ресурсів, одиниць
Кількість об’єктів бюджетної
сфери, для яких проведено
енергоаудит, одиниць

137

137

74

6

Обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря,
тис. т

193,7

167,0

(2015 рік)

(2016 рік)

У 2017 році в порівнянні з попереднім роком кількість
реалізованих
інвестиційних
проектів
з
енергоефективності зменшилася на 5 %
На 01.01.2018 в області функціонує 844 котельні, з яких
98 – на альтернативних видах палива (11,6 % від
загальної кількості).
У 2017 році 27 котелень переведено на альтернативні
види палива
У 2017 році вироблено електроенергії на 2,5 % більше,
ніж у 2016 році.
На 01.01.2018 у приватному домогосподарстві області
введено в експлуатацію 31 установку сонячної генерації,
в тому числі за 2017 рік – 23. Виробництво
електроенергії склало 209,3 тис. кВт. год., що у 7 разів
перевищує показник 2016 року (30 тис. кВт. год.)
За 2017 рік зменшився рівень споживання: природного
газу на 21 %, теплової енергії (на 8,8 %), електроенергії
(на 2,6 %).
Водночас, збільшилося споживання гарячої та холодної
води на 4,3 % та на 10,2 % відповідно
Зменшення кількості пов’язане з обмеженням
фінансування.
У 2017 році 5 енергоаудитів проведено Запорізькою
міською радою та 1 - Бердянською міською радою
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – червень 2018 року.
У квітні 2018 року ПАТ «Запоріжсталь» повністю
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1
поліпшення стану
довкілля, розвиток
природно-заповідної
справи та екомережі

2

3

Обсяг сумарного водозабору, в
тому числі поверхневих та
підземних вод, млн. м³

1181,0

1049,0

(2015 рік)

(2016 рік)

Загальний
обсяг
водовідведення, в тому числі
нормативно очищених стічних
вод та забруднених зворотних
вод, млн. м³
Обсяги промислових відходів
(І-ІІІ класів небезпеки), тис. т

Питома вага використаних,
знешкоджених та утилізованих відходів від загального
обсягу утворених, %
Кількість
несанкціонованих

виявлених

4

954,7

873,3

(2015 рік)

(2016 рік)

19,0

16,0

(2015 рік)

(2016 рік)

50

58,86

(2015 рік)

(2016 рік)

6713

7412

Продовження додатка
5
завершив модернізацію газоочисних систем агломашин
№ 1-6, що знизить викиди пилу на 90 %, викиди оксидів
сірки на 50 % (обсяги викидів європейським
нормативам, а також дозволяє поетапно знижувати
скидання шламових вод від оборотного циклу аглоцеха).
Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 2016 році
обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів
виробництв
найбільшими
підприємствами
забруднювачами
атмосферного
повітря
(ПАТ
«Запоріжсталь» та ВП «Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК
Дніпроенерго»)
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – вересень 2018 року.
Зменшення обсягу сумарного водозабору пов’язане зі
зменшенням виробництва електроенергії ВП «Запорізька
ТЕС»
ПАТ
«ДТЕК
Дніпроенерго»
на
626,629 тис. МВт-год.
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – вересень 2018 року.
Зменшення
обсягу
водовідведення
пояснюється
зменшенням забору і використання води ВП «Запорізька
ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», та зменшенням
продувних вод ставка-охолоджувача ДП НАЕК
«Енергоатом» ВП «Запорізька АЕС»
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – липень 2018 року.
Зменшення обсягу промислових відходів (І-ІІІ класів
небезпеки) пов’язане із посиленням вимог щодо
класифікації
відходів,
запровадженням
ресурсозберігаючих технологій та повторним залученням до
виробництва відходів, що містять цінні компоненти
Термін оприлюднення статистичних даних за
2017 рік – липень 2018 року.
Збільшення питомої ваги використаних, знешкоджених
та утилізованих відходів від загального обсягу
утворених, відбулося у зв’язку зі збільшенням відсотку
відходів, які використовуються як вторинні матеріали
Збільшення кількості виявлених та ліквідованих
несанкціонованих сміттєзвалищ у 2017 році (на 10,4 % та
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1

2
сміттєзвалищ, одиниць
Кількість
ліквідованих
несанкціонованих
сміттєзвалищ, одиниць
Кількість територій та об’єктів
ПЗФ на території області,
одиниць
Площа земель ПЗФ, тис. га
Питома вага площі ПЗФ від
загальної площі області, %
Кількість
просвітницьких
заходів,
спрямованих
на
підвищення
екологічної
культури та освіти, одиниць

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

3

4

5956

7055

345

347

124,97
4,58

125,07
4,6

2

3
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18,5 % відповідно) у порівнянні з 2016 роком
обумовлено, у т.ч. посиленням контролю з боку місцевої
влади та громадськості
У 2017 році оголошено 2 нових території ПЗФ («Балка
Товарна»
та
«Балка
Власівська»
в
межах
Виноградненської та Новопрокопівської сільських рад
Токмацького району). На сьогодні в області налічується
324 об’єкти ПЗФ місцевого значення та 23 загальнодержавного
З метою підвищення екологічної культури та освіти у
2017 році за рахунок коштів обласного бюджету
підготовлено щорічне науково-популярне видання про
стан навколишнього природного середовища «Твоє
майбутнє – земля за порогами»; видання «Книга природи
острова Хортиця. Знайомі незнайомці»; Правила
поведінки на території геологічного заказника
загальнодержавного значення «Дніпровські пороги»

О.Є. Матвіїшина

