ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку Плану заходів на 2016-2018 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року
за І півріччя 2018 року

відхилення (+/-)

-30

20

50

осіб

Кількість учасників проекту, що
пройшли навчання

130,8

750,0

30,8

250,0

-28

фактичне значення

19

12

прогнозоване
значення

18

40

одиниця виміру

17

одиниць

найм. індикатора
(показника)

16

Кількість підготовлених за
підтримки Центру грантових
заявок, бізнес-планів

Факт

15

50,0

План

14

750,0

Факт

13

-

План

12

-

11

-

10

30,8

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)

Виконується.

20

21
-

Виконується.

-

Індикатори (показники)
результативності реалізації проекту

За звітний період

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

З початку
реалізації проекту

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

9

50,0

Обласний бюджет

8

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

130,8

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

Обласний бюджет

Фактичний

2017 – 2018 роки

Плановий

7

2017 – 2018 роки

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

1. Розробка і вдосконалення
законодавства України по цій групі
людей та їхніх проблем.

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

750,0

6

2016 – 2018 роки

5

Строк
реалізації
проекту

2016 – 2018 роки

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

4

м. Запоріжжя,
Запорізька область

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті в результаті реалізації
проекту

3

1. Інтеграція науки і бізнесу;
2. Навчання основам сучасних
маркетингових технологій.
3. Формування у учасників
проекту іншомовної компетенції.

2
750,0

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

1

1.1. Створення Центру
підтримки підприємництва і
самозайнятих осіб

Номер та
назва проекту

Загальна
вартість
проекту,
тис. грн.

Номер і найменування завдання
регіональної стратегії, якому
відповідає проект

(за даними відповідальних виконавців)

У 2018 році
фінансування на
реалізацію
проекту
не
передбачено.
Водночас,
у
2017 році проведено 40 освітніх
заходів.
Навчання проходило 20 осіб.
Підготовлено 12
бізнес-планів,
інші 8 доопрацьовуються
У І півріччі
2018 року проведено 24 виїзних семінари з
економічної
освіти для дівчат та жінок, що
відбувають покарання у Мелітопольській установі
виконання покарань
№ 144. В рамках проведення
методичної роботи записано 1
телевізійну передачу

64 180,0

-

-43

7

-

-

-

18

-

-

50

17

6

6000

Кількість молоді з
інвалідністю, які залучені до
сучасноо ринку праці

осіб

-

16

-

одиниць

Кількість розроблених учасниками
інкубатору стартапів

15

осіб

Навчання педагогічних
працівників

0,418

4 800,0

14

одиниць

Кількість модернізованих
закладів

-

1 130,0

-

13

26 638,9

1 500,0

-

12

64 180,0

-

-

-

11

15 083,3

-

-

-

10

-

-

0,418

-

-

9

22 500,0

15 083,3

-

Обласний бюджет та спонсорська
допомога

2017 – 2018 роки

8

26 638,9

-

2016 – 2018 роки

7

2016 – 2018 роки

Запорізька область

1. Забезпечення професійної
реінтеграції людей з
обмеженими можливостями;
2. Прискорення процесу
залучення інвалідів до сфери
зайнятості і адаптації на
ринку праці.

6

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область

1. Мотивація молоді до
підприємницької діяльності;
2. Розвиток та удосконалення у молоді
знань, необхідних для започаткування
власної справи.

5

2016 рік

Запорізька область

Відкриття 25 аудиторій не
менше ніж на 100 місць у
кожному районі, місті
області для забезпечення
дистанційного навчання для
підвищення кваліфікації
вчителів.

1.3. Підготовка молоді з
інвалідністю до сучасного
ринку праці. Інноваційні
підходи в сфері
професійної реабілітації

4

2016 – 2018 роки

1 500,0

3

Запорізька область

1.4. «START-UP BUSSINESS»

1 130,0

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

1.5. Регіональне
середовище для
віртуальної комунікації
освітян

2
4 800,0

Модернізація закладів освіти для
забеспечення якісної дошкільної
загальної, середньої, професійної
та позашкільної освіти.

1.6. Модернізація закладів
освіти
1

2
19

Не розпочато
виконання

20

У
2018
році
реалізацію проекту
заплановано
розпочати
у
вересні-жовтні .
У
2017 році
проведено тренінги,
майстер-класи, семінари за участю
досвідчених практиків у сфері
бізнесу, представників громадських
та державних організацій. За результатами
навчання
презентовано 7 бізнес-планів

21
Відсутність
фінансування

Виконується.
-

Виконується.
В 53 школах
області з інклюзивним навчанням створено медіатеки
-

Виконується*
-

1.10. Енергоефективна санація та
реконструкція комунального
закладу «Запорізька обласна школа
вищої спортивної майстерності»

12 700,0

-

-

-

-

-

-

18

-

-

100

одиниць

17

-

-

%

Створення Обласної
клінічної лікарні медичної
реабілітації

16

-

%

Обсяг виконаних робіт з
реконструкції будівлі

3 576,4

15

осіб

Виконання робіт з
реконструкції
реабілітацйного центру

372,9

120 000,0

14

Залучення до систематичних занять
фізичною культурою та спортом

-

26 735,5

2 193,7

13

-

2 000,0

-

12

12 700,0

-

40 000,0

2 193,7

11

-

-

-

10

-

-

3 576,4

Обласний бюджет

9

-

-

372,9

Місцевий бюджет
м. Запоріжжя

2017 – 2018 роки

8

-

-

2016 – 2018 роки

7

-

-

-

2016 – 2018 роки

6

2018 рік

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Покращення якості та
доступності медичної
реабілітації населення
Запорізької області.

5

2016 – 2018 роки

м. Запоріжжя,
Запорізька область

Комплексна реконструкція
будівель та інженерних мереж
міської клінічної лікарні екстреної
та швидкої медичної допомого м.
Запоріжжя.

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Реабілітація дітей хворих
на ДЦП та інші
захворювання,
оздоровлення дитячого
населення.

1.7. Створення Обласної
клінічної лікарні медичної
реабілітації

3

Запорізька область

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
2
120 000,0

Створення належних умов для
проведення навчально-тренувального
процесу та залучення більшої
кількісті відвідувачів з метою
організації оздоровлення різних груп
населення.

2 000,0

Напрям 1.В. Покращення стану здоров'я населення

1.9. Реконструкція
реабілітаційнго центру
ДЦП у м. Бердянськ
1

3
19

26 735,5

Виконується.

20
21
-

У 2018 році на
реалізацію проекту виділено
кошти
на
розробку проектної документації та роботи з
реконструкції
будівлі
для
створення
«Госпіталю
ветеранів
війни»

Виконується.

У 2017 році
виконано коригування
проектно- кошторисної документації. Реалізація
проекту ведеться з 2014 року,
за період 20142016 роки профінансовано
1345,159
тис.
грн.

-

Не розпочато
виконання

Виконується.

Визначено підрядника (ТОВ
«РУБІКОНМОНОЛІТ») з
виконання запланованих робіт, узгоджується календарний
графік виконання робіт

Відсутність
фінансування

-

1.14. Модернізація мережі
установ соціального захисту
населення

33 200,0

-

-

3

-

1

1

18

-13

4

3

одиниць

17

8

-

одиниць

Проведення козацького відпочинкового
оздоровчо-патріотичного наметового
табору «Хортицька Січ»

16

21

одиниць

Реконструкція залів

-

15

одиниць

Кількість модернізованих
установ

1 172,1

4 300,0

14

Кількість модернізованих
установ

44 420,8

1 800,0

-

13

10 920,4

514 897,0

-

12

33 200,0

18 490,8

-

-

11

636,0

-

-

10

177 533,0

18 490,8

-

Партнерська підтримка шляхом
надання послуг для реалізації
проекту

9

650,0

636,0

1 172,1

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

8

44 420,8

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

2016 рік

7

10 920,4

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

6

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

м. Запоріжжя

Організація відпочинку та оздоровлення
для дітей віком від 9 до 21 року з різних
регіонів України з метою формування у
вихованців табору потреби в
культурному, духовному та фізичному
вдосконаленні.

5

2016 – 2018 роки

м. Запоріжжя та
Запорізька область

Реконструкція майстерень
та капітальний ремонт даху
і водовідної системи КЗ
«Запорізька спеціалізована
загальноосвітня школаінтернат спортивного
профілю» ЗОР.

4

2016 – 2018 роки

Бердянський район,
Запорізька область

Забезпечення високої якості
життя людей шляхом
підвищення доступності та
ефективності надання
медичної допомоги
мешканцям Запорізької
області.

3

Запорізька область

514 897,0

Напрям 1.В. Покращення стану здоров'я населення

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

2
4 300,0

Розвіток системи соціальних
послуг у стаціонарному
догляді інвалідів, осіб
похилого віку та
психічнохворих.

1.12. Реконструкція
спортивних залів обласної
школи-інтернату

1 800,0

Напрям 1.С. Удосконалення
управління регіональним
розвитком

1.13. Зміцнення
матеріально-технічної та
лікувально-діагностичної
бази закладів охорони
здоров’я
1

4
19

Виконано.

20

У 2018 році
забезпечено
проведення
заходу з 18
червня по 21
липня, під час
якого дітей та
молодь
ознайомлено з традиціями Запорізького
козацтва

21
-

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

Виконується*
-

Виконується*
-

6 920,0

Обласний бюджет

-140

-

-

-77

30

107

18

-22

0

-

17

4

140

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

осіб

-

16

26

осіб

Кількість осіб, які
отримали соціальні
послуги

15

осіб

Соціальна
реінтеграція

-

320,0

14

одиниць

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

249,8

2 660,0

-

13

431,7

19 600,0

-

12

6 920,0

-

-

11

-

-

10

-

-

9

-

-

-

-

2016 – 2018 роки

8

-

-

-

7

249,8

Місцевий
бюджет
м. Запоріжжя

2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 роки

м. Бердянськ

6

2017 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Веселівський район,
Запорізька область,

5

2016 – 2018 рр.

Запорізька
область

Дотримання прав людини на
ефективну комплексну
паліативну допомогу.

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Соціальна
реінтеграція
бездомних осіб.

Забезпечення
соціальними послугами,
зокрема, стаціонарного
догляду громадян
похилого віку, інвалідів
в установах соціального
обслуговування.

2 660,0

Створення містобудівного кадастру на регіональному,
районному та місцевому рівнях. Передбачення
фінансового ресурсу для розроблення та оновлення
містобудівної документації, проектів розвитку
транспортної та іншої інфраструктури.

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

3

-

1.16. Соціальна
адаптація для людей з
обмеженими
можливостями та
похилого віку, а також
з числа ВПО

2
320,0

431,7

1.17. Удосконалення надання
послуг з
соціальної
реабілітації
бездомних осіб
19 600,0

Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком

1.18. Створення містобудівного кадастру
Запорізької області
1

5
19

Виконується.

20

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

Відповідно
до
заходів
Регіональної
програми створення
містобудівного
кадастру Запорізької області на
2014-2020 роки
(рішення обласної
ради від
31.10.2013 № 12,
зі змінами) у
2017 році придбано технічний
комплекс містобудівного кадастрру регіонального рівня, основну
частину
базового
програмного
забезпечення, проведено
інвентаризацію частин
матеріалів
на
обласному рівні

21
-

Не розпочато
виконання

Відсутність
фінансування

Виконується.
Відсутність
фінансування

Виконується.
-

1.22. Будівництво
артезіанської
свердловини у м. Токмаку

1 500,0

0

-

-

-63

0

63

18

-

1

-

17

-

1

Кількість розробленої містобудівної
документації новоствореними ОТГ

одиниць

387,7

16

-

одиниць

Кількість розробленої
містобудівної документації

15

одиниць

Створення Агенції
регіонального розвитку
у Запорізькій області

-

15 500,0

14

%

Обсяг виконаних будівельних
робіт

-

168 400,0

-

13

-

2 200,0

-

12

1 500,0

-

-

-

11

-

-

-

387,7

10

-

-

-

Місцеві бюджети

2016 – 2018 роки

9

-

-

-

-

-

8

-

Власні кошти
співзасновників

2016 рік

7

2016 рік

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

Забезпечення: новостворених громад
схемами планування території та
генеральними планами; сталого
соціально-економічного розвитку
територій громад; удосконалення
системи планування території громад.

6

-

-

2017 – 2018 роки

Запорізька область

Забезпечення новостворених ОТГ
схемами планування території та
генеральними планами;
удосконалення системи планування
території ОТГ.

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Сприяння сталому
соціально-економічному
розвитку та підвищенню
конкурентоспроможності Запорізької
області.

4

2016 рік

2 200,0

3

Запорізька область

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

2
15 500,0

Забезпечення
безперебійного постачання
питної води.

1.20. Розроблення містобудівної
документації для перспективних
ОТГ

168 400,0

Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком

1.21. Створення
Агенції регіонального
розвитку та підтримка
її діяльності
1

6
19

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

20
21
-

Виконується.
Триває робота
щодо розробки
та затвердження містобудівної документації ОТГ, утворених, утворених у 20162017 роках
-

Виконано.
Створено
Агенцію
регіонального
розвитку
у
Запорізькій
області
-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

1.25. Будівництво водогону
питної води від с. Давидівка до
с. Атманай Якимівського району
Запорізької області

-

-

-

18

-

-

-

17

-

-

Створення карти-схеми існуючих мереж
централізованого водопоста-чання та
водовідведення

16

-

-

%

15

%

Обсяг виконаних будівельних робіт

14

%

Будівництво водогону питної води

-

300,0

13

-

4 500,0

-

12

12 530,0

-

11

-

-

10

-

-

9

-

-

-

8

-

-

7

2016 рік

Запорізька область

6

-

-

2016 рік

Василівський, Веселівський,
Михайлівський, Оріхівський,
Токмацький, Чернігівський
райони та м. Токмак Запорізької
області

Отримання об’єктивної інформації щодо
існуючих мереж водопостачання,
водовідведення області та їх технічного
стану.

5

2016 рік

Атманайська сільська рада
Давидівська сільська рада

Покращення водозабезпечення
населення.

Визначення оптимального варіанту
забезпечення маловодних
центральних районів Запорізької
області питною водою належної
якості з поверхневих джерел.

4

-

12 530,0

3

-

1.23. Створення карти-схеми існуючих
мереж централізованого водопостачання
та водовідведення Запорізької області

2
300,0

-

4 500,0

Напрям 1.D. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

1.24. Розроблення технікоекономічного обґрунтування
будівництва центрального
групового водоводу
1

7
19

Не розпочато
виконання

20

Виконується.

У 2018 році на
реалізацію проекту
заплановано фінансування у сумі 2
млн.
грн.
в
рамках
регіональної цільової
програми «Питна вода Запорізької області»
на
2012-2020
роки.
На
01.08.2018 фінансування не
відбувалося

Не розпочато
виконання

21
Відсутність
фінансування

-

Реалізація
заходу передбачена в рамках регіональної цільової
програми
«Питна вода
Запорізької
області»
на
2012-2020
роки.
На
01.08.2018
фінансування
не
відбувалося

600,0

-43,2

-

-

18

-

56,8

-

17

-

100

. Створення обласного
Револьверного фонду для
кредитування ОСББ

16

-

-

одиниць

15

%

Обсяг виконаних будівельних робіт

14

одиниць

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

65 993,0

10 000,0

13

-

193 522,0

-

12

600,0

2 569,7

11

-

-

10

70 307,0

2 569,7

-

9

-

-

65 993,0

-

8

-

2016 – 2018 роки

-

7

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

2016 – 2018 роки

6

-

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Підвищення експлуатаційних
характеристик житлового
фонду до рівня сучасних
стандартів; розвиток
конкурентоспроможного
середовища на ринку
обслуговування житла.

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Покращення забез-печення
населення Запорізької області
питною водою нормативної якості
у необхідних обсягах та якісними
послуга-ми з водовідведення.

193 522,0

4

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

1.26. Створення та діяльність
обласного Револьверного
фонду для кредитування
ОСББ

3

Напрям 1.D. Забезпечення населення якісними житловокомунальними послугами

1.27. Розвиток системи
водопостачання населених
пунктів області

2
10 000,0

Залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для створення
індустріальних парків у Запорізькій області, у т.ч. на територіях
старих промислових зон.

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій

2.1. Розробка концепції індустріальних парків Запорізької
області
1

8
19

Не розпочато
виконання

20
21
Відсутність
фінансування

Виконується*
-

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 01.08.2018 в
області нараховується
196
вільних земельних
ділянок
типу Greenfield
та Brownfield загальною
площею близько
3210,5 га)
-

-

-

-

18

-1

39 зустрічей з представниками іноземних
делегацій

1

17

0

-

одиниць

16

1

одиниць

Проведення Інвестиційного
форуму

15

одиниць

Кількість проведених інформаційних заходів

400,0

14

Створення енергосервісної компанії
«ЕСКО» в Розівському районі
Запорізької області

857,9

600,0

13

-

2 000,0

-

12

12 480,0

148,6

11

-

-

10

600,0

148,6

9

-

-

400,0

Обласний бюджет
8

857,9

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

7

-

-

2016 – 2018 роки

6

-

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Підвищення промислового
потенціалу регіону; просування
інвестиційних продуктів;
забезпечення інформаційної та
інституційної підтримки, а також
маркетингового обслуговування
інвестиційної діяльності.

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Формування привабливого для інвестора
іміджу Запорізької області.

2.2. Проведення Інвестиційного
форуму InCo (ІнтеграціяКооперація)

4

2016 – 2018 роки

12 480,0

3

Розівський район,
Запорізька область

2 000,0

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій

2.3. Промоція інвестиційних можливостей
регіону

2
600,0

1. Створення місцевого ринку соломи,
як біопалива;
2. Встановлення лінії з виробництва
паливних брикетів;
3. Забезпечення населення якісними
житлово-комунальними послугами.

2.4. Створення в Розівському
районі Запорізької області
енергосервісної компанії «ЕСКО»
1

9
19

Виконується.
У 2018 році
міжнародний
інвестиційний
форум
InCo
заплановано
провести
12
жовтня. Аналогічний
захід
проведено
у
2016 та 2017
роках

20

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,
із змінами) у І
півріччі
2018
року проведено
зустрічі
з
представниками
39
іноземних
делегацій
Не розпочато
виконання

21

-

-

Реалізація
проекту передбачена в рамках Програми
з підвищення
рівня енергоефективності
Запорізької області на 20162020
роки»
(рішення обласної ради
від 31.05.2016
№ 6). На
01.08.2018 фінансування не
відбувалося

2.7. Створення Центру
облікового аутсорсингу
для підприємців з числа
вимушених переселенців

1 090,0

-6

-1

11

18

-

18

12

17

-

24

одиниць

16

-

осіб

Кількість створених центрів надання адміністративних
послуг

15

одиниць

Кількість учасників інкубатору які
пройшли навчання в рамках
реалізації проекту

20 310,7

14

Створення Центру
облікового аутсорсингу

100,0

1 910,0

13

-

1 090,0

6 133,0

12

1 090,0

-

11

-

500,0

6 133,0
10

-

-

9

-

-

20 310,7

Місцевий бюджет
8

100,0

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

7

-

-

2016 – 2018 роки

6

-

2016 – 2018 роки

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Поліпшення якості та спрощення надання
адміністративних послуг населенню області.

4

2016 – 2018 роки

м. Запоріжжя

Навчання організації та управління
інноваційним бізнесом; підвищення
мотивації заняттю підприємницькою
діяльністю учасників бізнесінкубатора; допомога сприяння
працевлаштуванню випускників ВНЗ
м. Запоріжжя.

3

м. Запоріжжя

1 090,0

Напрям 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва

2.5. Розвиток центрів надання адміністративних
послуг

2
1 910,0

Надання комплексу послуг
з ведення податкового
обліку, підготовки податкової та статистичної
звітності підприємців з
числа вимушених
переселенців.

2.6. Організація та забезпечення
життєдіяльності бізнес-інкубатора
«БІ Запоріжжя» з менторським
центром «бізнес-наставництва»
1

10
19

Виконується.

20
21
-

Відкрито 5 філій
ЦНАП у м. Запоріжжя, 5 ЦНАПів
в ОТГ. У 2018
році
створено
міськрайонний
Центр у м. Токмак.. У м. Бердянськ створено
7 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу та 1 мобільний
офіс. У 2017 році
від GIZ отримано
спеціалізоване обладнання для реалізації
проекту
«Регіональній
веб-портал адміністративних послуг Запорізької
області» (початок
функціонування
веб-порталу – до
кінця 2018 року).

Виконується.

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

-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

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

650,0

-

-

-

-

-

-

18

-

1

-

17

-

1

Кількість осіб школи бізнесу,
які пройшли навчання та
зареєструвалися як СПД

осіб

-

16

1

одицинь

Кількість підприємств, що
отримали послуги з просування
власної продукції на експорт

15

одиниць

Проведення міжнародного
фестивалю козацьких
бойових та традиційних
культур

-

900,0

14

одиниць

Проведення всеукраїнського
«Фестивалю домашньої
консервації» в м. Запоріжжі

-

260,0

-

13

-

4 965,0

-

12

650,0

-

-

-

11

-

-

-

10

-

-

-

9

-

-

-

-

-

8

-

-

-

7

-

Партнерська підтримка
шляхом надання послуг
для реалізації проекту

4 965,0

Партнерська підтримка
шляхом надання послуг для
реалізації проекту

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область

6

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область

5

2016 – 2018 роки

м. Запоріжжя
та Запорізька область

1. Отримання практичних знань
та навичок у підприємницької
діяльності та управлінні
бізнесом;
2. Стажування на запорізьких
підп.риємствах задля отримання
першого досвіду роботи.

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Зміцнення потенціалу малих та
середніх підприємств, підвищення
технологічного рівня та
конкурентоспроможності продукції
шляхом адаптації місцевої продукції
та стимулювання підприємств
області до експорту, як в країни ЄС,
так і в інші країни.

3

Відродження та
популяризація української
національної бойової
культури, українських і
слов’янських народних
традицій на сучасному
історичному етапі в Україні
та Запорізькому краю.

2
900,0

Пропаганда українських традицій
та традицій національних
меншин Запорізького регіону;
пропаганда та популяризація
туризму в Запорізькому регіоні,
зокрема «зеленого туризму».

2.8. Створення Школи бізнесу
та менеджменту на базі
Запорізького національного
університету

Напрям 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва

2.9. Створення Центру
підтримки експорту малих та
середніх підприємств
Запорізької області

260,0

Напрям 2.С. Розвиток внутрішнього туризму

2.11. Щорічне проведення
всеукраїнського «Фестивалю
домашньої консервації» в м.
Запоріжжі
1

11
19

Не розпочато
виконання.

20
21
Відсутність
фінансування

Доцільність
проекту переглядається
у
зв'язку зі створенням на базі
Запорізького
національного
університету
бізнесінкубатору.

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Виконано.
03.08.2018
забезпечено
проведення
фестивалю за
участю дітей та
молоді
-

Виконується.
У 2018 році
проведення
фестивалю
заплановано
восени.
-

116 502,0

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

17

4

60,0-80,0

Розширення міжрегіональних та
міжнародних зв’язків

тис .осіб

-

16

-

тис. осіб

Збільшення кількості
туристів до області

15

тис. осіб

Збільшення кількості
відвідувачів до Палацового
комплексу «Маєток
Васильєво»

-

12 500,0

14

одиниць

Кількість модернізованих
закладів

-

2 680,0

-

13

46 173,1

33 000,0

-

12

116 502,0

-

-

-

11

12 368,8

-

-

-

10

-

-

-

-

-

9

44 668,0

12 368,8

-

-

-

8

46 173,1

-

-

7

2016 – 2018 роки

Запорізька область

6

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область,
м. Кам'янкаДніпровська,
с. Велика Знам'янка

Збереження історикокультурної спадщини
Запорізької області.

Організація змістовного дозвілля,
поєднаного з активізацією і
реалізацією творчого потенціалу
мешканців Запорізької області та
інших регіонів України, зокрема,
молоді.

2.12. Створення Кластеру
культури і подієвого туризму
«АРТ-ПРОСТІР» на території
Запорізької області

5

2016 – 2018 роки

Василівський район,
Запорізька область

Збереження унікальної
пам’ятки історії та
архітектури.

2 680,0

4

2016 – 2018 роки

2.13. Створення
культурнотуристичного
комплексу
«Кам'янське
городище»

3

Запорізька область

33 000,0

Напрям 2.С. Розвиток внутрішнього туризму

2.14. Реконструкція
Палацового комплексу
«Маєток Васильєво»

2
12 500,0

Відродження, збереження та
розвиток духовних здобутків,
звичаїв та традицій українського
народу шляхом забезпечення
належного функціонування
закладів культури області.

2.15. Збереження та розвиток
історико-культурного
середовища регіону
1

12
19

Не розпочато
виконання

20
21
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Виконується*
-

3.4. Школа агротуризму

900,0

-

-

-

-

-

441,5

18

-

-

7,9

17

-

441,5

Виробництво валової продукції на 100 га
сільськогосподарських угідь

тис. грн.

-

16

400

%

Відсоток
сільськогосподарської
продукції в структурі
експорту

15

тис. грн.

Виробництво валової продукції на 100
га сільськогосподарських угідь

-

10 800,0

14

осіб

Отримання інформації,
психологічної допомоги,
юридичної консультації
для молодої безробітної
сільської людини

307,0

6 000,0

-

13

-

1 500,0

-

12

900,0

307,0

-

-

11

-

-

-

-

10

500,0

307,0

-

-

9

-

-

307,0

2016 – 2018 роки

8

-

Якимівський, Мелітопольський,
Приазовський, Веселівський райони
Запорізької області, Генічеський район
0Херсонської області

-

7

-

-

6

Місцевий бюджет, інші джерела
(кошти Канадського проекту
«Розвиток молочних
кооперативів»)

2017 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

5

-

-

2016 – 2018 роки

м. Бердянськ,
Запорізька, Донецька
області

Вдосконалення транспортної
інфраструктури Запорізької області.

4

2016 – 2018 роки

20 районів Запорізької області

Впровадження новітніх технологій для
Збільшення доданої
середніх та малих агровиробників,
вартості
освоєння високорентабельних
сільськогосподарської
сільськогосподарських культур,
продукції; підвищення
створення умов для консолідації с.г.
конкурентноспроможност
продукції середніх та малих
і первинних виробників.
агровиробників.

3

Запорізька область

3.1. Будівництво приймальновідвантажувального пункту зерна в
залізничні вагони для членів
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу
«Козацький зерновий союз»
2
10 800,0

Проект спрямований на
навчання молоді,
безробітних селян
Запорізької області основам
організації сільського
туризму.

1 500,0

Напрям 3.А. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

3.2. Створення
індустріального
парку з глибокої
переробки зерна
«Житниця»
м. Бердянськ
6 000,0

Напрям 3.В.
Підтримка зайнятості
сільського населення

3.3. Дорадчий супровід
сільськогосподарського
виробництва для малого та
середнього товаровиробника
1

13
19

Не розпочато
виконання

20
21
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Ведеться
робота щодо
пошуку
земельної
ділянки

Виконується.
У І півріччі
2018 року проведено 47 заходів (семінари,
тренінги,
конференції) за
участю понад
2,6
тис.
учасників.
27.07.2018 відкрито молочну
міні-ферму в
Якимівському
районі.
-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

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

3.6. Пілотний
Старт-ап
майданчик для
сільського зеленого
туризму

5 000,0

3 399,0

-

-

-

184
176
-8

4,6;
2,5;
-2,1;

18

-

212,022

-

чол

%;

17

100

-

одиниць

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

16

100

тис. осіб

Старт-ап майданчик
для сільського
зеленого туризму

470,0

15

%

Обсяги перевезень
пасажирів на
приміських автобусних
маршрутах

-

1 560,0

14

Обсяг проведених робіт з реконтсрукції

810,0

550,0

-

13

6 510,7

3 399,0

-

12

5 000,0

-

-

-

11

-

-

-

10

-

-

470,0

Обласний та місцевий бюджети

9

-

-

-

-

2016 – 2018 роки

8

810,0

Обласний бюджет

-

7

6 510,7

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

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

6

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

20 районів Запорізької області
5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Допомога малим та середнім
сільгоспвиробникам (кооперативам, які
об‘єднують в першу чергу індивідуальні
домогосподарства, комунальним
підприємствам) у наданні реальної
підтримки їх членам.

3

Покращення медичних послуг за допомогою
Розробка та реалізація
сімейної медицини на селі, поповнення
проектів сільського
матеріально-технічної бази медичних
Охоплення транспортним
зеленого єтнічного
закладів, закупівля нового медичного
сполученням всіх
туризму на базі Парку
обладнання та його ремонт; ремонт та
населених пунктів області
історичних та етнічних
утримання будівель; обслуговування та
періодів «Етносело»
ремонт автомобіля (паливно-мастильні
матеріали, запчастини)

2
1 560,0

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

3.5. Створення сприятливих умов для
розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації

Напрям 3.В. Підтримка зайнятості сільського населення

550,0

Напрям 3.С. Розвиток інфраструктури сільських територій

3.7. Розвиток
автомобільного
транспорту в регіоні
1

14
19

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
Не розпочато
виконання

20

Виконання
призупинено

Виконано.
Амбулаторія
введена
в
експлуатацію
03.07.2018

21

-

Відсутність
фінансування

Відсутність
договірних
відносин
Запорізької
ОДА з комунальним підприємствомперевізником
-

4.3. Будівництво парку сонячної
електростанції потужністю 10 МВт
на території смт Чернігівка
Чернігівського району

13 000,0
1. Забезпечен-ня населення та
інфраструк-тури району власною
екологічною електричною енергією;
2. Підвищення добробуту населення;
3. Ззменшення витрат підприємств,
установ, організацій на оплату
енергоспоживання.

-3

-1

0

18

-1

0

1

17

0

3

Створення Комунального підприємства
«Енергосервісний центр»

16

1

-

одиниць

15

одиниць

Будівництво ліній по виробництву паливних
брикетів

14

одиниць

Будівництво парку сонячної
електростанції

25

6 000,0

13

-

500,0

-

12

13 000,0

-

11

-

-

10

-

-

-

9

-

-

25

8

-

-

7

Місцевий бюджет Веселівського району

2016 – 2018 роки

6

-

-

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

1. Зменшення фінансових і енергетичних витрат
бюджетних установ, підприємств та організацій
області; 2. Проведення енергоаудитів на об’єктах
бюджетної сфери; 3. Переведення котелень на
альтернативні види палива; 4. Проведення
моніторингу споживання паливно-енергетичних
ресурсів.

4

2016 рік

Веселівський район,
Запорізька область

1. Зменшення фінансових і енергетичних витрат
бюджетних установ, підприємств та організацій
області; 2. Проведення енергоаудитів на об’єктах
бюджетної сфери; 3. Переведення котелень на
альтернативні види палива; 4. Проведення
моніторингу споживання паливно-енергетичних
ресурсів.

3

2016 – 2017 роки

4.1. Створення Комунального підприємства
«Енергосервісний центр»

2
6 000,0

Чернігівський район,
Запорізька область

500,0

Напрям 4.А. Енергоефетивність та підтримка альтернативної енергетики

4.2. Будівництво лінії по виробництву
паливних брикетів у Веселівському районі
Запорізької області
1

15
19

Не розпочато
виконання

20

Реалізація заходу запланована на 2018
рік в рамках
Програми з
підвищення
рівня енергоефективності
Запорізької області на 20162020
роки»
(рішення
Запорізької
обласної ради
від 31.05.2016
№ 6). На
01.08.2018 фінансування не
відбувалося

Виконується.
Розроблено
проектнокошторисну
документацію
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Реалізація заходу запланована
на 2018 рік в
рамках Програми з підвищення
рівня
енерго-ефективності Запорізької області на
2016-2020 роки»
(рішення
Запорізької
обласної ради
від 31.05.2016 №
6). На 01.08.2018
фінансування не
відбувалося

21

4.7. Реконструкція та
розширення центральних
очисних споруд каналізації
Правобережної частини
(ЦОС-2) м.Запоріжжя

4.5. Будівництво
цеху зневоднення
осаду стічних вод на
об’єднаних очисних
спорудах (ООС)
м.Енергодар

4.4. Будівництво споруд
ультрафіолетового
знезараження очищених
стоків ЦОС-2,
м. Запоріжжя

15 289,6

27 723,4

97 110,2

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

17

-

-

Підвищення якості
очистки стічних вод
шляхом установки камер
УФ-опромінення

одиниць

-

16

-

млн. м3

15

%

Загальний обсяг
водовідведення, в
тому числі
поверхневих та
підземних вод

-

18 501,0

14

тис. м3/доб

Очистка стічних вод

Рівень знезараження господарсько-побутових
стоків через ультрафіо-летове випромінювання

-

15 289,6

-

13

-

27 723,4

-

12

97 110,2

-

-

-

11

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

8

-

-

-

7

2016 рік

р. Дніпро

6

-

-

2017 рік

м. Енергодар

5

2017 рік

м. Енергодар

4

2016 – 2018 роки

р. Дніпро

3

Модернізація технології біологічної очистки методом нітріденітри-фікації у аеротенках
Зменшення площ
Припинення токсичних скидів
Підвищення якості очищених
забезпечить збільшення окислювальної потужності
мулових карт через
у р. Дніпро. Альтернативний
стічних вод, зниження
очисних споруд за органічними забрудненнями, можливість складування
хлоруванню метод
енергоспожи-вання,запобігання
фосфорної і азотної групи та переклад забруднень та компостування осаду
знезараження очищених
екологічної небезпеки.
азотної групи за рахунок окислення в інертний
стічних вод.
стічних вод.
біологічно безпечний газ (азот).

2
18 501,0

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

4.6. Реконструкція блока ємностей
об’єднаних очисних споруд м.Енергодар з
модернізацією технології біологічної
очистки стічних вод методом нітріденітріфікації
1

16
19

Не розпочато
виконання

20
21
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

4.10. Рекультивація
полігону ТПВ (карти № 2)
м. Енергодар.
Капітальний ремонт

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

15 272,4

5 494,8

15 249,9

4.8. Будівництво споруд
для очистки та повторного
використання промивних
вод на Дніпровській
водопровідній станції № 1
(ДВС-1)
2
206 636,5

-

-

-

-

-

-

-15

15

30

тис. м. куб.

Збільшення пропускної спроможності
каналізаційних стоків

18
19

-

Очистка та повторне
використання промивних
вод

17

-

-

16

тис. м3/доб

15

м2

Рекультивація площі карти

11 680,2

206 636,5

14

м3

Очікуваний об'єм
заповнення між
секційного простору

-

15 272,4

-

13

-

5 494,8

-

12

15 249,9

-

-

-

11

-

-

-

-

10

-

-

11 680,2

-

-

9

-

-

-

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

2016 – 2018 роки

8

-

-

-

7

2016 – 2018 роки

р. Дніпро

6

-

-

2016 рік

м. Мелітополь, Мелітопольський,
Якимівський та Приазовський райони
Запорізької області

5

2016 рік

м. Енергодар

4

2018 рік

м. Енергодар

3
Заповнення між секційних
Поліпшення якості очищених стічних вод і, як
Виконати захисний екран
просторів надасть змогу
наслідок, еколо-гічного стану району (р.
технічного етапу рекультивації
використовувати додаткові
Молочна та Молочний лиман). За без-печення
(капітального ремонту) карти
Припинення скиду промивних
території для поховання
якісного очищення стічних вод: зменшення
№ 2 полігону твердих
вод без очищення у р. Дніпро.
відходів без відведення
БСКп з 15,0 мг/л до 13,7 мг/л, азот амонійний до
побутових відходів
додаткових площ для
4,0 мг/л, азот нітратів до 13,56 мг/л, фосфати до
м.Енергодар.
улаштування нових карт.
4,69 мг/л.
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4.11. Реконструкція
полігону твердих
побутових відходів
(ТПВ) м.Енергодар
1

17
Не розпочато
виконання

20

Виконується.
Розпочато
процедуру
торгів

21
Відсутність
фінансування

-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

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

4 022,0

24 040,0

4.12. Розробка програми
поводження з відходами на
території Запорізької області

-33

64

31

г/л

Зменшення солоності води
Молочного лиману

-

202,596

-

тонн

Кількість непридатних до використання та заборонених до застосування
хімічних засобів захисту рослин на території області

-

14
15
16
17
18
19

-

Рівень виконання робіт з
розробки програми поводження
з відходами

%
-

1 000,0

13

1 482,1

4 022,0

-

12

24 040,0

-

11

-

-

10

-

-

-

9

-

-

-

-

-

8

1 482,1

-

-

7

Обласний бюджет

2017 – 2018 роки

6

2016 рік

Запорізька область
5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

4

2016 – 2018 роки

Запорізька, Донецька,
Херсонська області

Визначення основних напрямів у
сфері поводження з відходами;
розробка програмних заходів.

3

Запобігання забруднення ґрунту, атмосферного повітря,
підземних та наземних вод.

2
1 000,0

Вирішення питання постійного
водообміну між Азовським
морем та Молочним лиманом.
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4.13. Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного
збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження
непридатних до використання та заборонених до застосування
хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в
якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться
відходи) на території Запорізької області
1

18
Не розпочато
виконання

20
21
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Виконується.
Розроблено
проектнокошторисну
документацію
Відсутність
фінансування

4.17. Розроблення проектів
землеустрою з організації та
встановлення меж території
природно-заповідного фонду

4.16. Реконструкція
берегозахисних споруд
по вул. Набережній (від
вул. Чубаря до пров.
Рибацького) м.
Бердянськ Запорізької
області
11 844,0

1 500,0

600,0

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

2
6 745,0

-201,23

0

882

-9

1

10

18

-7,4

124,97

882

17

4,6

326,2

Створення блокуючих
хвилеломів
переривчастого типу

одиниць

165,5

16

12

м

Відновлення
берегозахисних споруд

15

тис. га

Площа територій природнозаповідного фонду в межах області

27 678,8

6 745,0

14

%

Питома вага площі природно-заповідного
фонду від загальної площі області

115,8

11 844,0

-

13

-

1 500,0

197,3

12

600,0

-

-

-

11

-

-

197,3

165,5

10

-

-

27 678,8

Місцевий бюджет

2017 – 2018 роки

9

-

-

115,8

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

8

-

Місцеві бюджети

2016 – 2018 роки

7

2016 – 2017 роки

м. Бердянськ

6

-

-

2016 – 2018 роки

Прибережна частина
м. Бердянськ

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

3
Збереження біологічного та ландшафтного різУкріплення берега
номаніття, формування екомережі, розвитку
Бердянської коси з метою
Захист від підтоплення
заповідної справи, охорони і використання те- Закріплення на місцевості меж об'єктів
створення безпечних умов
житлових будинків та інших
риторій та об'єктів природно-заповідного
природно-заповідного фонду, запобігання
життєдіяльності населення
будівель розташованих в
фонду, ведення Червоної книги України та Зеле- знищення чи пошкодження цих об'єктів.
та зниження рівня ризику
зоні підтоплення.
ної книги України на території кожного району
виникнення надзвичайних
Запорізької області.
ситуацій.
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4.18. Розробка проектів місцевих схем
формування екологічної мережі
1

19
19

Виконується.
У 2017 році
виготовлено
проектнокошторисну
документацію

20
21
Відсутність
фінансування

Виконується.
До кінця 2018
року заплановано введення
в експлуатацію
-

Виконується.
У 2018 році
запланована
розробка
27
проектів землеустрою з організації та встановлення меж
територій при-

родно-заповідного фонду області

Виконується.
У 2018 році
передбачено
розробити 14
проектів схем
формування
екологічної
мережі районів
області.
Виконавець
робіт – ПТ
«Центр
екологічного
управління»
-

4.21. Будівництво і
модернізація
систем
водовідведення та
очисних споруд

4.19. Реконструкція будівлі
лікувального корпусу під центр
відтворення водних живих ресурсів
на території санаторіюпрофілакторію при Запорізькому
національному університеті
2
2 190,4

502,8

163 068,0

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
О. МАТВІЇШИНА

-

4

-

-

-

450

примірників

16
17
18
19

млн. особин на рік
-

Виробництво зарибку риб

15

одиинць

Видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики

-

14

Кількість
модернізованих
споруд (об’єктів)

172,4

2 190,4

13

62 217,9

502,8

-

12

163 068,0

-

11

42 589,6

-

10

-

-

-

9

67 882,0

42 589,6

172,4

-

-

8

62 217,9

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

7

Обласний
бюджет

2016 – 2018 роки

6

2016 – 2018 роки

Запорізька область
5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

4

2016 – 2018 роки

сел. Приазовське,
сел. Кирилівка

3

Поліпшення стану
Інформування населення про стан
Місцеве виробництво зарибку аборигенних
каналізаційних мереж навколишнього природного середовища,
видів риб, у тому числі червонокнижних та
та очисних споруд у сприяння екологічній освіті та екологічному
випуск молоді риби у заплавну частину
населених пунктах
вихованню громадян, діяльності
верхів'я Каховського водосховища.
області.
екологічних об'єднань, рухів тощо.
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4.20. Пропаганда охорони
навколишнього природного
середовища
1

20
Не розпочато
виконання

20
21
Відсутність
фінансування

Виконується
-

Виконується*
-

* – детальна інформація щодо виконання проектів наведена у Аналітичній записці про стан виконання проектів регіонального розвитку, визначених у Плані заходів на
2016-2018 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року за І півріччя 2018 року

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про стан виконання проектів регіонального розвитку, визначених
у Плані заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії регіонального
розвитку Запорізької області на період до 2020 року
за І півріччя 2018 року
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.03.2016 № 137 «Про
організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та Плану
заходів на 2016-2018 роки з її реалізації» підготовлено узагальнений звіт про
результати реалізації проектів регіонального розвитку Плану заходів на 20162018 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на
період до 2020 року (далі – План заходів) за І півріччя 2018 року, який
додається.
На 01.08.2018 проводилась робота по 40 проектах (56 % від загальної
кількості), які включені до Плану заходів, на загальну суму
понад 333,5 млн. грн., фінансування яких здійснюється за рахунок різних
джерел. Причиною не реалізації інших проектів, які зазначені в Плані заходів, є
відсутність фінансування.
У І півріччі 2018 року активізовано роботу по реалізації низки проектів,
серед них, зокрема:
у рамках Стратегічної цілі 1. «Запорізький край – регіон з високим
рівнем та якістю життя населення».
Проект 1.2. Соціальна адаптація колишніх ув’язнених через бізнесосвіту.
Проект «Подолання» – перший в Україні проект, орієнтований на бізнесосвіту засуджених.
Реалізацію проекту розпочато у 2017 році. 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) з обласного бюджету на реалізацію проекту
спрямовано 130,8 тис. грн., з них у 2018 році – 30,8 тис. грн.
За звітний період проведено:
24 виїзних семінари з економічної освіти для 20 дівчат та жінок, що
відбувають покарання у Мелітопольській установі виконання покарань
№ 144 за темами: «Можливість грантового кредитування», «Державне
регулювання ведення бізнесу», «Необхідні ресурси для започаткування власної
справи»;
медійну підтримку проекту, зокрема 01.06.2018 забезпечено випуск
телевізійної передачі на ТРК «Алекс» у рамках телепрограми «Сфера інтересів»
за участю В. Степаненко – генерального директора Державної організації
«Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», під час
якої обговорено хід виконання проекту.
Проект 1.6. Модернізація закладів освіти.
Реалізацію проекту розпочато у 2017 році. З початку його реалізації з
бюджетів усіх рівнів профінансовано 26638,906 тис. грн.

2

У 2018 році на модернізацію закладів освіти, 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), з бюджетів усіх рівнів на 21 об’єкт
передбачено 134530,147 тис. грн., з них на 01.08.2018 профінансовано
15083,278 тис. грн. (11,2 % від передбачених на рік коштів). За рахунок цих
коштів, зокрема проведено роботи:
з будівництва:
басейну у КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради на загальну суму 3309,298 тис. грн., з них
кошти ДФРР – 2959,298 тис .грн., кошти обласного бюджету – 350,0 тис. грн.;
шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. в Бердянському районі на
загальну суму 621,833 тис. грн., з них кошти ДФРР – 558,716 тис .грн., кошти
місцевого бюджету – 63,117 тис. грн.;
з реконструкції:
басейну КЗ «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності»
Запорізької обласної ради на загальну суму 2783,188 тис. грн., з них кошти
ДФРР – 2483,188 тис .грн., кошти обласного бюджету – 300,0 тис. грн.;
будівлі Балабинського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ
ступенів – гімназія «Престиж» на загальну суму 2675,844 тис. грн., з них кошти
ДФРР – 2383,969 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 291,915 тис. грн.;
нерухомого майна майнового комплексу під дитячий садочок у
смт Комишуваха Оріхівського району на загальну суму 574,232 тис. грн., з них
кошти обласного бюджету – 374,232 тис. грн., кошти місцевого бюджету –
200,0 тис. грн.;
системи опалення будівлі дошкільного закладу в с. Біленьке Запорізького
району на загальну суму 440,578 тис. грн., з них кошти обласного бюджету –
393,161 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 47,417 тис. грн.;
будівлі під дитячий садочок в селищі Малокатеринівка Запорізького
району на загальну суму 207,871 тис. грн., з них кошти обласного бюджету –
107,733 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 100,138 тис. грн.;
дитячого садку на 140 місць в смт Балабине Запорізького району на
загальну суму 203,278 тис. грн. з обласного бюджету;
з капітального ремонту:
будівлі Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 у
м. Мелітополь на загальну суму 2847,952 тис. грн., з них кошти ДФРР –
2141,152 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 706,8 тис. грн.;
будівель Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернат № 7
І-ІІ ступенів на загальну суму 711,563 тис. грн., з них кошти ДФРР –
500,0 тис. грн., кошти обласного бюджету – 211,563 тис. грн.;
дитячого навчального закладу № 41 у м. Бердянськ на загальну суму
694,458 тис. грн., з них ДФРР – 568,740 тис. грн., кошти місцевого бюджету –
125,718 тис. грн.
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Проект 1.7. Створення Обласної клінічної лікарні медичної
реабілітації.
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).
Реалізація проекту розпочалася у 2017 році. На 01.08.2018 з обласного
бюджету профінансовано 3576,432 тис. грн. на розробку проектної
документації та проведення робіт з реконструкції, з них у 2018 році –
2193,669 тис. грн.
Проект 1.11. Організація роботи козацького відпочинкового оздоровчопатріотичного наметового табору «Хортицька Січ».
Реалізацію проекту (18.06-21.07.2018) забезпечено за кошти партнерської
підтримки (зокрема, шляхом надання послуг). Під час відпочинку, дітей та
молодь ознайомлено з традиціями Запорізького козацтва, забезпечено
проведення низки культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань та
тренінгів, спрямованих на виховання культурного, духовного та фізичного
самовдосконалення. Крім того, проведено інформаційно-просвітницьку
кампанію щодо здорового способу життя.
Проект 1.13. Зміцнення матеріально-технічної та лікувальнодіагностичної бази закладів охорони здоров’я.
Реалізація проекту розпочата у 2016 році. З початку його реалізації з
бюджетів усіх рівнів профінансовано 44420,837 тис. грн.
У 2018 році на укріплення 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), з бюджетів усіх рівнів на 17 об’єктів
спрямовано 88052,836 тис. грн., з них на 01.08.2018 профінансовано
18490,791 тис. грн. (21 % від передбачених на рік коштів). За рахунок цих
коштів, зокрема проведено роботи:
з будівництва хірургічного корпусу КУ «Запорізька обласна клінічна
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради на загальну суму 3200,334 тис. грн., з
них кошти ДФРР – 2870,334 тис. грн., кошти обласного бюджету –
330,0 тис. грн.;
з реконструкції:
КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер»
Запорізької обласної ради на загальну суму 8385,232 тис. грн., з них кошти
ДФРР – 5522,767 тис. грн., кошти обласного бюджету – 2862,465 тис. грн.;
харчоблоку КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької
обласної ради на загальну суму 4240,038 тис. грн. з обласного бюджету;
покрівлі будівлі стаціонару Новомиколаївської центральної районної
лікарні на загальну суму 321,901 тис. грн. з обласного бюджету.
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Проект 1.14. Модернізація мережі установ соціального захисту
населення.
Реалізація проекту розпочата у 2016 році. З початку його реалізації з
бюджетів усіх рівнів профінансовано 10920,398 тис. грн.
У 2018 році на модернізацію мережі установ соціального захисту
населення 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), передбачено 4779,190 тис. грн., з яких
на 01.08.2018 профінансовано продовження будівництва водоводу питної води
у с. Зоряне Запорізького району на загальну суму 636,040 тис. грн. (13,3 % від
передбачених на рік коштів), з них кошти ДФРР – 418,364 тис. грн., кошти
місцевого бюджету – 217,676 тис. грн.
Проект 1.27. Розвиток системи водопостачання населених пунктів
області.
Реалізація проекту розпочата у 2016 році. З початку його реалізації з
бюджетів усіх рівнів профінансовано 65993,027 тис. грн.
У 2018 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), на 6 об’єктів
передбачено 10385,884 тис. грн.. з них на 01.08.2018 профінансовано
2569,740 тис. грн. (24,7 % від передбачених на рік коштів). За рахунок цих
коштів, зокрема:
продовжено реконструкцію:
водопровідних мереж у с. Степанівка Перша Приазовського району на
загальну суму 1200,0 тис. грн., з них кошти ДФРР – 1084,020 тис. грн., кошти
місцевого бюджету – 115,980 тис. грн.;
с. Лукашеве Запорізького району на загальну суму 934,796 тис. грн., з них
кошти ДФРР – 891,312 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 43,484 тис. грн.;
с. Малишівка Запорізького району на загальну суму 426,480 тис. грн., з
них кошти ДФРР – 242,866 тис. грн., кошти місцевого бюджету –
183,614 тис. грн.;
у рамках Стратегічної цілі 2. «Запорізький край – інвестиційно
приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою».
Проект 2.2. Проведення Інвестиційного форуму InCo (ІнтеграціяКооперація).
12.10.2018
заплановано
проведення
Третього
міжнародного
інвестиційного форуму «InCo Forum Integration & Cooperation» (далі – Форум)
за участю представників центральних органів виконавчої влади, великих
промислових підприємств, трейд-клубу в Україні, інвесторів, іноземних
делегацій, з метою залучення інвестицій та виходу на міжнародні ринки збуту,
кооперації та розвитку відносин між місцевим бізнесом та владою.
Створено робочу групу з підготовки та проведення Форуму, а також
затверджено відповідні організаційні заходи (розпорядження голови
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облдержадміністрації від 11.07.2018 № 360 «Про підготовку та проведення
Третього міжнародного інвестиційного форуму «InCo Forum Integration &
Cooperation»»). Натепер формується перелік учасників, потенційних інвесторів
і підприємств у різних сферах.
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)
забезпечено низку заходів щодо промоції інвестиційних можливостей регіону,
на реалізацію яких у І півріччі 2018 року з обласного бюджету спрямовано
148,6 тис. грн. (у тому числі на виготовлення презентаційної продукції та
сувенірів для членів іноземних делегацій), зокрема проведено зустрічі з
представниками 39 іноземних делегацій (Австралія, Америка, Бельгія, Болгарія,
Канада, Корея, Литва, Марокко, Німеччина, Польща, Словаччина, Туреччина,
Угорщина, Чехія, Швейцарія).
Крім того, у звітному періоді інвестиційний та економічний потенціал
області представлено:
06-09.06.2018 – на XXХ Міжнародній агропромисловій виставці
«АГРО-2018» (м. Київ) за участю 21 підприємства харчової та переробної
промисловості, 4 виробників сільськогосподарської техніки та 2 наукових
закладів (Таврійський державний агротехнологічний університет м. Мелітополь
та Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
с. Сонячне, Запорізький район);
10–11.04.2018 – на Інвестиційному форумі Annual Investment Meeting
2018 (м. Дубай, ОАЕ), під час якого проведено перемовини із представниками
арабських інвестиційних компаній щодо започаткування зв’язків та залучення
коштів в актуальні проекти регіону.
Проект 2.5. Розвиток центрів надання адміністративних послуг.
У 2018 році відкрито нові сучасні приміщення вже діючих центрів
надання адміністративних послуг (далі – ЦНАПи):
26.01.2018 – міськрайонного ЦНАПу м. Токмак та Токмацької
райдержадміністрації (вартість проекту – 1158,635 тис. грн.);
28.02.2018 – ЦНАПу у Веселівській ОТГ Веселівського району (за
підтримки програми U-LEAD). Проведено реконструкцію приміщення, а також
закуплено комп’ютерну техніку на загальну суму 1500,0 тис. грн.;
29.05.2018 – філію ЦНАПу у Шевченківському районі (м. Запоріжжя).
Проведено реконструкцію приміщення, здійснено закупівлю обладнання на
загальну суму 4500,0 тис. грн.
У м. Бердянськ створено 7 віддалених робочих місць адміністраторів
ЦНАПу на загальну суму 133,0 тис. грн. за кошти місцевого бюджету.
У рамках міжнародної технічної допомоги GIZ надано мобільні кейси
10 ЦНАПам для надання адміністративних послуг дистанційно, створено
1 мобільний офіс у м. Бердянську, а також ЦНАП Розівської
райдержадміністрації оснащено меблями та обладнанням.
Реалізація проекту ведеться з 2016 року. З початку реалізації проекту за
кошти обласного та місцевих бюджетів профінансовано роботи щодо відкриття
та покращення технічного стану ЦНАПів на загальну суму 20310,695 тис. грн.
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Так, у містах та районах області функціонує 35 ЦНАПів, з них 5 філій та
5 в об’єднаних територіальних громадах області.
Рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 64 затверджено Програму
впровадження регіонального веб-порталу Запорізької області адміністративних
послуг на 2018 рік, відповідно до якої передбачено фінансування у розмірі
570,0 тис. грн. На сьогодні, з метою визначення виконавця робіт
опрацьовується тендерна документація.
Проект 2.6. Організація та забезпечення життєдіяльності бізнесінкубатора «БІ Запоріжжя» з менторським центром «бізнеснаставництва».
Відкриття бізнес-інкубатора відбулося 22.10.2015. У лютому 2018 року
проведено конкурс та відібрано 18 нових інкубантів. Наразі триває навчання
інкубантів.
Проект 2.10. Проведення міжнародного фестивалю козацьких бойових
та традиційних культур «Запорізький Спас» ім. Анатолія Єрмака.
Фестиваль відбувся 03.08.2018 за участю дітей та молоді. Заходи
профінансовано за кошти партнерської підтримки (зокрема, шляхом надання
послуг для реалізації проекту).
Проект 2.15. Збереження та розвиток історико-культурного
середовища регіону.
Реалізація проекту розпочата у 2016 році. З початку його реалізації з
бюджетів усіх рівнів профінансовано 46173,125 тис. грн.
У 2018 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 бюджетів усіх рівнів
на 7 об’єктів передбачено 22714,739 тис. грн., з них на 01.08.2018
профінансовано 12368,820 тис. грн. (54,5 % від передбачених на рік коштів). За
рахунок цих коштів, зокрема проведено:
реконструкції будівель:
КЗ «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради на
загальну суму 11571,010 тис. грн., з них кошти ДФРР – 10119,217 тис. грн.,
кошти обласного бюджету – 1451,793 тис. грн.;
культурно-спортивного комплексу «Сучасник» у м. Гуляйполе на
загальну суму 5,004 тис. грн. з обласного бюджету;
КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради на
загальну суму 784,720 тис. грн., з них кошти ДФРР – 713,2 тис. грн., кошти
обласного бюджету – 71,520 тис. грн.;
у рамках Стратегічної цілі 3. «Запорізький край – регіон розвинутих
сільських територій».
Проект 3.3. Дорадчий супровід сільськогосподарського виробництва
для малого та середнього товаровиробника.
У
І
півріччі
2018
року
забезпечено
дорадчий
супровід
сільськогосподарського
виробництва
для
малого
та
середнього
товаровиробника, зокрема, проведено 47 заходів (семінари, тренінги,
конференції тощо) за участю понад 2,6 тис. осіб, під час яких обговорені
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питання підвищення прибутковості ведення агровиробництва, створення нових
кооперативів, сімейних міні-ферм, розвиток бджільництва, а також питання
агротехнологій по вирощуванню ягід, винограду, овочів та продукції
садівництва.
Як результат, 27 липня 2018 року відкрито сімейну молочну міні-ферму в
Якимівському районі, яка збудована на засадах співфінансування. Загальна
вартість проекту – 307,0 тис. грн., з них кошти Канадського проекту «Розвиток
молочних кооперативів» – 207,0 тис. грн., кошти районного бюджету –
100,0 тис. грн.
Проект 3.8. Реконструкція існуючої будівлі під сільську лікарську
амбулаторію по вул. Продольна, 4, в селищі Нове Мелітопольського району.
11.06.2018 у с. Нове Мелітопольського району відкрито оновлену
амбулаторію загальної практики сімейної медицини КЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Мелітопольської районної ради Запорізької
області», яка розрахована на обслуговування 2743 осіб із шести населених
пунктів. З 03 липня 2018 року амбулаторію введено в експлуатацію.
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 з початку реалізації спрямовано 6,5 млн. грн., з них кошти
ДФРР – 4,5 млн. грн., кошти обласного бюджету – 1,0 млн. грн., кошти
місцевого бюджету – 1,0 млн. грн.;
у рамках Стратегічної цілі 4. «Запорізький край – регіон екологічної
безпеки та збереження природних ресурсів».
У 2018 році відповідно до заходів 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) проведено роботу по
двом проектам, а саме:
Проект 4.16. Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній
(від вул. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області.
Реалізацію проекту розпочато у 2016 році. На 01.08.2018 на фінансування
проекту з обласного бюджету спрямовано 27678,808 тис. грн., з них у 2018 році
профінансовано роботи з реконструкції на суму 197,324 тис. грн. До кінця
поточного року заплановано введення в експлуатацію.
Проект 4.21. Будівництво і модернізація систем водовідведення та
очисних споруд.
Реалізацію проекту розпочато у 2016 році. З початку його реалізації
профінансовано 62217,852 тис. грн.
У 2018 році на реалізацію заходів з модернізації систем водовідведення та
очисних споруд з обласного екологічного фонду передбачено 156015,865 тис. грн., з
них на 01.08.2018 профінансовано 42589,589 тис. грн. (27,3 % від передбачених
на рік коштів). За рахунок цих коштів, зокрема проведено:
реконструкцію та будівництво очисних каналізаційних споруд та мереж
у мм. Бердянськ та Мелітополь, Більмацькому, Василівському, Вільнянському,
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Гуляйпільському, Мелітопольському, Михайлівському та Оріхівському
районах на загальну суму 34050,749 тис. грн.;
реконструкцію споруд для збирання вод поверхневого стоку у м. Токмак
та м. Дніпрорудне Василівського району на загальну суму 6287,626 тис. грн.;
розробку проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції
та будівництва очисних каналізаційних споруд та мереж (у Василівському та
Приазовському районах) та реконструкції споруд для збирання вод
поверхневого стоку у м. Токмак на загальну суму 2251,214 тис. грн.

