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 9 місяців 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 9 місяців 2018 року, який
додається.
На 01.11.2018 проводилась робота по 50 проектах (70,4 % від загальної
кількості), включених до Плану заходів, на загальну суму понад
2805,4 млн. грн., фінансування яких здійснюється за рахунок різних джерел.
Причиною не реалізації інших проектів, які зазначені в Плані заходів, є
обмежені обсяги фінансування.
За 9 місяців 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 1.1. Створення Центру підтримки підприємництва і
самозайнятих осіб.
Проект реалізовано. З обласного бюджету відповідно до заходів
Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва
Запорізької області на 2017-2018 роки (рішення обласної ради від 06.04.2017
№ 33, зі змінами та доповненнями, далі – Комплексна програма) у 2017 році
виділено 50 тис. грн. На базі Центру вивчення іноземних мов «Еврика»
проведено 40 освітніх заходів, у яких взяли участь 20 осіб. За результатами
проведеного навчання підготовлено 20 бізнес-планів, розроблені методики
вивчення англійської мови для підприємців та людей, що планують
зареєструвати власний бізнес, для написання проектних грантових заявок,
бізнес-планів, соціальних проектів з метою залучення іноземних інвестицій у
власний бізнес.
Проект 1.2. Соціальна адаптація колишніх ув’язнених через бізнесосвіту.
Проект реалізовано. Проект «Подолання» – перший в Україні проект,
орієнтований на бізнес-освіту засуджених.
Реалізацію проекту розпочато у 2017 році. У рамках виконання
Комплексної програми з обласного бюджету на реалізацію проекту спрямовано
156,4 тис. грн., з них у 2018 році – 56,4 тис. грн.
За звітний період проведено:
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34 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», «Сучасні технології та стандарти ведення сільського господарства»,
«Інструменти інтернет-маркетингу для просування бізнесу»;
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 1.3. Підготовка молоді з інвалідністю до сучасного ринку
праці. Інноваційні підходи у сфері професійної реабілітації.
Проект реалізовано. За сприяння Запорізької обласної служби зайнятості
протягом січня-жовтня 2018 року послуги із працевлаштування отримали 2392
безробітних з інвалідністю, працевлаштовано – 570 осіб.
Кількість осіб з інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт
тимчасового характеру становила 227 осіб.
З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з
інвалідністю, професійне навчання за направленням центрів зайнятості
у січні-жовтні 2018 року проходили 79 таких безробітних.
Спеціалісти з профорієнтації здійснюють консультативну допомогу щодо
вибору чи зміни професії, надають рекомендації щодо вибору спеціальності, з
урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних
інтересів та здібностей. Консультаційні послуги отримали 2358 безробітних
осіб з інвалідністю.
Проект 1.4. «START-UP BUSSINESS».
Проект реалізовано. У 2017 році завершено І етап проекту. Протягом
квітня-травня 2017 року у рамках заходів проекту на базі КУ «Запорізький
обласний центр молоді» Запорізької обласної ради проходили тренінги,
майстер-класи, семінари за участі досвідчених практиків у сфері бізнесу,
представників громадських та державних організацій, у яких взяли участь 50
осіб. По завершенню – презентовано 7 бізнес-планів, автори яких отримали
сертифікати.
Реалізація ІІ етапу проекту, а саме проведення аналогічних заходів,
запланована на грудень 2018 року.
Проект 1.5. Регіональне середовище для віртуальної комунікації
освітян.
Проект реалізовано. На виконання заходів із забезпечення віртуальної
комунікації освітян з обласного бюджету профінансовано 9,1 млн. грн., з них у
2018 році – 4,0 млн. грн.
Зокрема, з метою створення належних умов для навчання дітей з
інвалідністю в навчальних закладах області оснащено:
53 сучасні медіатеки, з них 31 – за кошти обласного бюджету на загальну
суму 5,1 млн. грн. відповідно до заходів Програми розвитку освіти Запорізької
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області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 11, зі
змінами та доповненнями);
17 ресурсних кімнат на загальну суму 4,0 млн. грн. з обласного бюджету
відповідно до заходів Програми розвитку освіти Запорізької області
на 2018-2022 роки від 30.11.2017 № 54, зі змінами та доповненнями), навчальні
кабінети обладнано сучасними шкільними меблями (у тому числі
ортопедичними), мультимедійною, демонстраційною та комп’ютерною
технікою, інформаційними та методичними стендами, дошками.
Додатково оснащено кабінети логопедів – дефектологів, психологів,
створено кабінети корекції та розвитку, кімнати психологічного розвантаження,
облаштовано кабінети лікувальної фізкультури, сенсорні кімнати.
Крім того, з 2016 року в області реалізується пілотний для України
науково-педагогічний експеримент «Розвиток інклюзивного освітнього
середовища у Запорізькій області». Відповідно до перспективного плану в
Запорізькій області створено 31 інклюзивно-ресурсний центр.
Проект 1.6. Модернізація закладів освіти.
З початку реалізації проекту з бюджетів усіх рівнів профінансовано
243,9 млн. грн.
Зокрема, у 2018 році для запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» та з метою забезпечення реформування освіти в області з державного
бюджету місцевим бюджетам передбачено виділення коштів у сумі
51,8 млн. грн., зокрема:
15,3 млн. грн. – на придбання сучасних меблів для класних кімнат;
15,3 млн. грн. – на забезпечення дидактичними матеріалами;
13,5 млн. грн. – на підготовку тренерів-педагогів та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників області;
7,7 млн. грн. – на комп’ютерне та мультимедійне обладнання.
На сьогодні ці кошти профінансовані у повному обсязі, на 14.11.2018
освоєно 32,6 млн. грн. (63 % від передбаченого).
Також, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій на 01.10.2018 проведено роботи на загальну суму 367,324 тис. грн.,
зокрема з реконструкції та капітального ремонту 2 закладів освіти області у
Оріхівському та Приморському районах, а також придбано обладнання для 7
закладів освіти у Приморському районі.
Крім того, 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, далі – Регіональна програма будівництва),
з бюджетів усіх рівнів на 19 об’єктів передбачено 132,3 млн. грн., з них на
01.11.2018 профінансовано 29,7 млн. грн. (22,4 % від передбачених на рік
коштів). За рахунок цих коштів проведено роботи:
з будівництва:
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басейну у КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради на загальну суму 7,1 млн. грн., з них кошти
ДФРР – 6,3 млн. грн., кошти обласного бюджету – 780,454 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:
будівлі Балабинського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ
ступенів – гімназія «Престиж» на загальну суму 4,8 млн. грн., з них кошти
ДФРР – 4,3 млн. грн., кошти місцевого бюджету – 491,915 тис. грн.;
системи опалення будівлі дошкільного закладу в с. Біленьке Запорізького
району на загальну суму 1378,432 тис. грн., з них кошти обласного бюджету –
1220,376 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 158,056 тис. грн.;
будівлі під дитячий садочок в селищі Малокатеринівка Запорізького
району на загальну суму 1083,335 тис. грн., з них кошти ДФРР –
875,464 тис. грн., 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 674,462 тис. грн. з обласного бюджету;
нерухомого майна майнового комплексу під дитячий садочок у
смт Комишуваха Оріхівського району на загальну суму 487,358 тис. грн., з них
кошти обласного бюджету – 287,358 тис. грн., кошти місцевого бюджету –
200,0 тис. грн.;
з капітального ремонту:
будівлі Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 у
м. Мелітополь на загальну суму 8,2 млн. грн., з них кошти ДФРР – 7,3 млн. грн.,
кошти місцевого бюджету – 870,631 тис. грн.;
будівлі Веселівської районної різнопрофільної гімназії на загальну суму
2,6 млн. грн., з них кошти ДФРР – 2,4 млн. грн., кошти місцевого бюджету –
280,837 тис. грн.;
дитячого навчального закладу № 41 у м. Бердянськ на загальну суму
1257,173 тис. грн., з них ДФРР – 1131,455 тис. грн., кошти місцевого бюджету –
125,718 тис. грн.;
будівель Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернат № 7
І-ІІ ступенів на загальну суму 739,648 тис. грн., з них кошти ДФРР –
500,0 тис. грн., кошти обласного бюджету – 239,648 тис. грн.
Проект 1.7. Створення Обласної клінічної лікарні медичної
реабілітації.
Проект включено до Регіональної програми будівництва. Реалізація
проекту розпочалася у 2017 році. На 01.11.2018 з обласного бюджету
профінансовано 3,6 млн. грн., з них у 2018 році – 2,2 млн. грн. На сьогодні
проведено роботи з розробки проектної документації та з реконструкції будівлі.
Роботи тривають. Завершення реалізації проекту заплановано до кінця 2020
року. Крім того, проект «Створення обласного центру медичної реабілітації»
увійшов до Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії
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регіонального розвитку Запорізької області до 2020 року (затверджений
рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 55).
Проект. 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.
Реалізацію проекту розпочато у 2016 році. За 2016-2017 роки за кошти
місцевого бюджету м. Запоріжжя розроблено проектно-кошторисну
документацію та виконано її корегування (І черга) на загальну суму
372,889 тис. грн. Об’єкт включено до участі у спільному з Європейським
інвестиційним банком проекту «Надзвичайна кредитна програма для
відновлення України».
Проект 1.9. Реконструкція реабілітаційного центру ДЦП у
м. Бердянськ.
Проект не реалізовано у зв’язку із обмеженістю фінансування. Проте, в
рамках Грантової програми Європейського Союзу «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні» у м. Бердянськ реалізується проект
міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення
комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з зони АТО
та громаді м. Бердянськ» загальною вартістю 1,3 млн. євро.
Зокрема, проектом передбачено реконструкцію Реабілітаційного центру
для дітей-інвалідів по вул. Європейській, 68-А (далі – Центр).
На 01.11.2018 роботи з реконструкції Центру на стадії завершення.
Здійснюється закупівля необхідного обладнання (меблів, комп’ютерного
устаткування, дитячих майданчиків, кухонного приладдя тощо). Введення в
експлуатацію заплановано до кінця 2018 року.
Проект 1.10. Енергоефективна санація та реконструкція
комунального закладу «Запорізька обласна школа вищої спортивної
майстерності».
У 2018 році визначено підрядника на виконання запланованих робіт з
санації (ТОВ «РУБІКОН-МОНОЛІТ»), узгоджується календарний графік
виконання робіт.
Крім того, у рамках виконання Регіональної програми будівництва у
2018 році заплановано виконання робіт з реконструкції басейну КЗ «Запорізька
обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради на
загальну суму 7,8 млн. грн. На 01.11.2018 профінансовано роботи на загальну
суму 2,8 млн. грн., з них кошти ДФРР – 2,5 млн. грн., кошти обласного
бюджету – 300,0 тис. грн.
Проект 1.11. Організація роботи козацького відпочинкового оздоровчопатріотичного наметового табору «Хортицька Січ».
Проект реалізовано. 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 інформаційнопросвітницьку кампанію щодо здорового способу життя.
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Проект 1.12. Реконструкція спортивних залів обласної школиінтернату.
Проект реалізовано. У 2016 році в КЗ «Запорізька спеціалізована
загальноосвітня школа – інтернат спортивного профілю» Запорізької обласної
ради проведено ремонтні роботи на загальну суму 1,2 млн. грн.; відкрито зали
боксу, боротьби та тренажерний зал.
Проект 1.13. Зміцнення матеріально-технічної та лікувальнодіагностичної бази закладів охорони здоров’я.
З початку реалізації проекту з бюджетів усіх рівнів профінансовано
691,8 млн. грн.
Зокрема, у поточному році завдяки реалізації Проекту Світового банку
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей на 2015-2019 роки»
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, пілотні центри
первинної медико-санітарної допомоги Запорізької області першими в Україні
отримали нове обладнання на загальну суму 7,8 млн. грн.
Також, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій на 01.10.2018 проведено роботи з реконструкції та капітального
ремонту, а також придбано медичне обладнання на загальну суму
3,2 млн. грн., зокрема: придбано комп’ютерний томограф для КУ «Бердянське
територіальне медичне об’єднання» Бердянської міської ради у м. Бердянськ
(2,8 млн. грн.), продовжено роботи з капітального ремонту 2 медичних
установ у м. Мелітополь та с. Новоукраїнка Більмацького району.
Крім того, у 2018 році на укріплення матеріально-технічної та
лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я, у тому числі у рамках
виконання Регіональної програми будівництва, з бюджетів усіх рівнів на 11
об’єктів спрямовано 72,9 млн. грн., з них на 01.11.2018 профінансовано
28,2 млн. грн. (38,7 % 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 3233,243 тис. грн., з
них кошти ДФРР – 2,9 млн. грн., кошти обласного бюджету – 362,909 тис. грн.;
з реконструкції:
КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер»
Запорізької обласної ради на загальну суму 10,9 млн. грн., з них кошти ДФРР –
8,0 млн. грн., кошти обласного бюджету – 2,9 млн. грн.;
харчоблоку КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької
обласної ради на загальну суму 5,1 млн. грн. з обласного бюджету;
покрівлі будівлі стаціонару Новомиколаївської центральної районної
лікарні на загальну суму 202,624 тис. грн. з обласного бюджету;
з капітального ремонту:
лікувального та поліклінічного корпусів Запорізької обласної клінічної
дитячої лікарні на загальну суму 4,6 млн. грн., з них кошти ДФРР –
3,9 млн. грн., кошти місцевого бюджету – 642,788 тис. грн.;
будівель поліклініки та стаціонару обласного медичного центру серцевосудинних захворювань на загальну суму 3,9 млн. грн. за кошти ДФРР.
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Проект 1.14. Модернізація мережі установ соціального захисту
населення.
З початку реалізації проекту з бюджетів усіх рівнів профінансовано
11,7 млн. грн.
Зокрема, у 2018 році на модернізацію мережі установ соціального захисту
населення у рамках Регіональної програми будівництва, передбачено
4,0 млн. грн., з яких на 01.11.2018 профінансовано 1,4 млн. грн. (35 % від
передбачених на рік коштів). За рахунок цих коштів, зокрема продовжено
будівництво водоводу питної води у с. Зоряне Запорізького району на загальну
суму 872,791 тис. грн., з них кошти ДФРР – 655,115 тис. грн., кошти місцевого
бюджету – 217,676 тис. грн.
Проект
1.15.
Впровадження
мультидисциплінарної
бригади
паліативної допомоги на базі територіального центру соціального
обслуговування.
Проект реалізовано. З квітня 2016 року введено послугу паліативного
догляду на базі КУ «Територіальний центр соціального обслуговування»
Бердянської міської ради (надається допомога 30 ліжкохворим особам).
Проект 1.16. Соціальна адаптація людей з обмеженими
можливостями та похилого віку, а також з числа ВПО.
Проект реалізовано. Пріоритетним напрямком в області залишається
забезпечення своєчасного надання населенню відповідних соціальних гарантій,
у тому числі внутрішньо переміщеним особам.
Згідно з Єдиною інформаційною базою на 01.10.2018 в області
зареєстровано 56,3 тис. внутрішньо переміщених осіб. Виплату адресної
щомісячної допомоги ВПО здійснено на загальну суму 100,9 млн. грн.
Крім того, у 2018 році з обласного бюджету для надання додаткових
соціальних гарантій окремим пільговим категоріям населення області (в тому
числі учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО) за станом на
01.11.2018 профінансовано 49,3 млн. грн.
Проект 1.17. Удосконалення надання послуг з соціальної реабілітації
бездомних осіб.
Проект реалізовано. В області проводиться низка заходів з удосконалення
надання соціальних послуг громадянам, які опинилися в складних життєвих
обставинах, а також бездомних громадян та осіб, звільнених з місць волі.
Зокрема, у червні 2018 року відповідно до заходів обласної Програми
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю,
інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих
обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 25.12.2014 № 28, із змінами) проведено конкурс для надання
соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які
опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі».
Переможцем конкурсу визначено Благодійну організацію «Мережа 100
відсотків життя. Запоріжжя». На фінансування соціальної послуги в межах
конкурсу з обласного бюджету виділено 195,0 тис. грн.
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Водночас, з 2017 року ведуться роботи з реконструкції будівлі під Центр
реінтеграції бездомних осіб по вул. Перспективній, 2-А у м. Запоріжжі.
Розроблено проектно-кошторисну документацію, з місцевого бюджету
м. Запоріжжя профінансовано 249,838 тис. грн. Наразі ведеться робота щодо
пошуку виконавця робіт з реконструкції будівлі.
Проект 1.18. Створення містобудівного кадастру Запорізької області.
Реалізація проекту розпочата у 2017 році. У рамках виконання
Регіональної програми створення містобудівного кадастру Запорізької області
на 2014-2019 роки (рішення обласної ради від 31.10.2013 № 12, зі змінами) на
01.10.2018 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 1.19. Розроблення містобудівної документації для
новооб’єднаних у 2015 році територіальних громад.
Реалізація проекту розпочата у 2016 році. З початку його реалізації з
місцевих бюджетів ОТГ профінансовано 536,719 тис. грн., з них у 2018 році –
149,0 тис. грн. на розробку містобудівної документації.
Проект 1.21. Створення Агенції регіонального розвитку та підтримка
її діяльності.
Проект реалізовано.
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; від 23.08.2016 № 521 «Про затвердження
складу Наглядової ради Агенції регіонального розвитку Запорізької області»).
На сьогодні провідні підприємства області співпрацюють з Агенцією у
частині підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення
інвестиційних ресурсів, у т.ч. кредитних та матеріально-технічної допомоги.
Проект 1.26. Створення та діяльність обласного Револьверного фонду
для кредитування ОСББ.
В рамках реалізації проекту у 2017-2018 роках з обласного бюджету
профінансовано 7,7 млн. грн.
Зокрема, на реалізацію заходів Програми сприяння створенню
ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2018-2020 роки
(рішення обласної ради від 30.11.2017 № 53) за 9 місяців 2018 року з обласного
бюджету спрямовано 3,1 млн. грн., з яких:
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2,6 млн. грн. – профінансовано 17 мікрогрантів на впровадження заходів з
енергозбереження, проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту
покрівель будинків, електричних систем і обладнання, будинків ОСББ,
розташованих у м. Токмак;
0,5 млн. грн. – на реконструкцію існуючої системи газопостачання із
переведенням на індивідуальне опалення 10 квартир житлового будинку
№ 35 по вул. Зелена м. Запоріжжя (ОСББ «Луг»).
Крім того, у 2017 році відповідно до заходів Програми сприяння
створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області
на 2015-2017 роки (затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 30, зі
змінами) за кошти обласного бюджету реалізовано 43 проекти з
енергозбереження та реконструкції, капітального ремонту покрівель житлових
будинків ОСББ, які розташовані у м. Токмак на суму 4,6 млн. грн.
Проект 1.27. Розвиток системи водопостачання населених пунктів
області.
З початку реалізації проекту з бюджетів усіх рівнів профінансовано
59,4 млн. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
на 01.10.2018 проведено роботи на загальну суму 1,4 млн. грн., зокрема
продовжено роботи з:
реконструкції водопровідних мереж у с. Лугівка Токмацького району
(573,0 тис. грн.);
будівництва розвідувально-експлуаційної свердловини для водопостачання у с. Басань Пологівського району (449,992 тис. грн.);
капітального ремонту водопровідних мереж по вул. Дніпровській,
Бригадній
у
с.
Велика
Білозерка
Великобілозерського
району
(398,382 тис. грн.).
Крім того, у 2018 році на розвиток системи водопостачання населених
пунктів області, у тому числі у рамках Регіональної програми будівництва,
на 5 об’єктів передбачено 9368,174 тис. грн., з них на 01.11.2018
профінансовано 4472,766 тис. грн. (47,7 % від передбачених на рік коштів). За
рахунок цих коштів, зокрема:
продовжено реконструкцію водопровідних мереж у:
с. Лукашеве Запорізького району на загальну суму 2541,91 тис. грн., з них
кошти ДФРР – 2382,721 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 159,189 тис. грн.;
с. Степанівка Перша Приазовського району на загальну суму
1275,878 тис. грн., з них кошти ДФРР – 1112,834 тис. грн., кошти місцевого
бюджету – 163,044 тис. грн.;
с. Малишівка Запорізького району на загальну суму 654,619 тис. грн., з
них кошти ДФРР – 471,005 тис. грн., кошти місцевого бюджету –
183,614 тис. грн.;
Також, у рамках регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької
області» на 2012 – 2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2012 № 10, зі
змінами) на 01.10.2018 з обласного бюджету спрямовано 18,035 млн. грн., за
рахунок яких:
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збудовано, реконструйовано та відремонтовано 37,6 км водопровідних
мереж у населених пунктах с. Нововасилівка м. Бердянськ, Василівського,
Веселівського, Вільнянського, Запорізького, Михайлівського, Приазовського та
Токмацького районів області;
встановлено 3 башти Рожновського у Токмацькому (2) та
Запорізькому (1) районах;
завершується буріння 2-х артезіанських свердловин глибиною більше
300 м у Веселівському районі.
у рамках Стратегічної цілі 2. «Запорізький край – інвестиційно
приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою».
Проект 2.2. Проведення Інвестиційного форуму InCo (ІнтеграціяКооперація).
Проект реалізовано. 12 жовтня 2018 року проведено ІІІ міжнародний
інвестиційний форум «InCo Forum Integration & Cooperation», організований
облдержадміністрацією, Запорізькою торгово-промисловою палатою та
Агенцією регіонального розвитку Запорізької області спільно з партнерами –
проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»
(проект ПРОМІС), програмою «U-LEAD з Європою», Запорізьким Центром
розвитку місцевого самоврядування, Ukraine Invest.
Проект 2.3. Промоція інвестиційних можливостей регіону.
З початку реалізації проекту профінансовано з обласного бюджету
1046,921 тис. грн.
Зокрема, у рамках виконання 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) забезпечено
низку заходів щодо промоції інвестиційних можливостей регіону, на реалізацію
яких за 9 місяців 2018 року з обласного бюджету спрямовано 337,6 тис. грн. (у
тому числі на виготовлення презентаційної продукції та сувенірів для членів
іноземних делегацій), зокрема проведено зустрічі з представниками 49
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.
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Проведено робочі зустрічі:
17.09.2018 – з делегацією представників «Українського проекту бізнесрозвитку плодоовочівництва», під час якого обговорено питання щодо оцінки
роботи та проведення аудиту «Українського проекту бізнес-розвитку
плодоовочівництва» на території Запорізької області та перспективних
напрямків співпраці;
19.09.2018 – з делегацією представників структури ООН Жінки в Україні.
В ході зустрічі відбулось обговорення питань впровадження у Біленьківській,
Гірсівській, Комиш-Зорянській, Комишуваській та Остриківській об'єднаних
територіальних
громадах
Запорізької
області
проекту
«Розбудова
демократичного, мирного та гендерного рівноправного суспільства в Україні»
програми «ООН Жінки в Україні».
Проект 2.5. Розвиток центрів надання адміністративних послуг.
Проект реалізовано. Реалізація проекту ведеться з 2016 року. З початку
реалізації проекту за кошти обласного та місцевих бюджетів профінансовано
роботи щодо відкриття та покращення технічного стану Центрів надання
адміністративних послуг області (далі – ЦНАПи) на загальну суму
20,3 млн. грн.
Так, у містах та районах області функціонує 35 ЦНАПів, з них 5 філій та
5 в об’єднаних територіальних громадах області.
У 2018 році відкрито нові сучасні приміщення вже діючих центрів
надання адміністративних послуг:
26.01.2018 – міськрайонного ЦНАПу м. Токмак та Токмацької
райдержадміністрації (вартість проекту – 1,2 млн. 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 1,5 млн. грн.;
29.05.2018 – філію ЦНАПу у Шевченківському районі (м. Запоріжжя).
Проведено реконструкцію приміщення, здійснено закупівлю обладнання на
загальну суму 4,5 млн. 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.
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. Повноцінне функціонування порталу
розпочнеться з 2019 року.
У рамках виконання проектів 2.6. Організація та забезпечення
життєдіяльності бізнес-інкубатора «БІ Запоріжжя» з менторським
центром «бізнес-наставництва» та 2.8. Створення Школи бізнесу та
менеджменту на базі Запорізького національного університету відкрито
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бізнес-інкубатор (22.10.2015), розроблено програми для навчання інкубантів та
проведення майстер-класів, відібрано менторів-підприємств, оснащено
приміщення на 12 робочих місць.
У 2016 році завершено І етап проекту. На конкурсних засадах відібрано
24 інкубанти, які пройшли навчання та зареєструвались як суб’єкти
господарювання.
У лютому 2018 року розпочато ІІ етап проекту, проведено конкурс та
відібрано 18 нових інкубантів, наразі триває їх навчання.
Проект 2.9. Створення Центру підтримки експорту малих та
середніх підприємств Запорізької області.
Проект реалізовано. Реалізацію проекту забезпечено спільно із
Запорізькою торгово-промисловою палатою. Проект увійшов до Комплексної
програми. На реалізацію проекту у 2017 році з обласного бюджету спрямовано
70 тис. грн., завершено І етап проекту (запроваджено комплекс послуг для
суб’єктів підприємництва, які планують освоювати нові зовнішні ринки).
В рамках проекту на конкурсних засадах відібрано 7 підприємств, яким
на пільгових умовах (компенсація витрат) проведено аудит на предмет
готовності підприємства до експортних постачань, розроблені індивідуальні
дорожні мапи з виходу на закордонні ринки; організовані B2B зустрічі.
У 2018 році розпочато ІІ етап проекту та розширено перелік підприємців,
які можуть отримати вищезазначені послуги, до участі в конкурсі допущені всі
товаровиробники Запорізької області.
На конкурсних засадах визначено переможцями 9 учасників, які
отримали по 10,0 тис. грн. на компенсацію вищезазначених заходів.
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).
Проекти реалізовано. Третій рік поспіль забезпечено проведення
Фестивалів, зокрема у 2018 році: 03.08.2018 – міжнародного за участю дітей та
молоді; 15-16.09.2018 – Всеукраїнського, у рамках якого відбулися 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.
З початку реалізації проекту з бюджетів усіх рівнів профінансовано
51,2 млн. грн.
Так, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
на 01.10.2018 придбано обладнання для установ соціально-культурної сфери на
загальну суму 1,34 млн. грн., зокрема для установ комунальної власності
Шевченківського району м. Запоріжжя на суму 1,33 млн. грн. та придбання
освітлювального обладнання та мікрофонів для
будинку культури у
Якимівському районі на суму 7,121 тис. грн.
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Крім того, за звітний період на збереження та розвиток історикокультурного середовища регіону, у тому числі у рамках Регіональної програми
будівництва, з бюджетів усіх рівнів на 8 об’єктів передбачено 34,6 млн. грн., з
них на 01.11.2018 профінансовано 16,2 тис. грн. (46,8 % від передбачених на рік
коштів). За рахунок цих коштів, зокрема проведено:
реконструкції будівель:
КЗ «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради на
загальну суму 14,3 млн. грн., з них кошти ДФРР – 12,8 млн. грн., кошти
обласного бюджету – 1,5 млн. грн.;
КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради на
загальну суму 996,083 тис. грн., з них кошти ДФРР – 827,924 тис. грн., кошти
обласного бюджету – 168,159 тис. грн.;
культурно-спортивного комплексу «Сучасник» у м. Гуляйполе на
загальну суму 901,201 тис. грн. з обласного бюджету;
у рамках Стратегічної цілі 3. «Запорізький край – регіон розвинутих
сільських територій».
Проект 3.3. Дорадчий супровід сільськогосподарського виробництва
для малого та середнього товаровиробника.
Проект реалізовано.
Так, за 9 місяців 2018 року забезпечено дорадчий супровід
сільськогосподарського
виробництва
для
малого
та
середнього
товаровиробника, зокрема, проведено 54 заходи (семінари, тренінги,
конференції тощо) за участю понад 2,9 тис. осіб, під час яких обговорені
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 3.4. Школа агротуризму.
Проект реалізовано. Реалізація проекту розпочата у 2017 році. За
2017-2018 роки відповідно до заходів Комплексної програми з обласного
бюджету виділено 194,6 тис. грн., з них у 2018 році – 94,6 тис. грн.
Так, у 2017 році завершено І етап (впровадження проекту на території
Запорізького району, ІІ етап – розповсюдження напрацювань проекту на інші
райони області). Для учасників розроблено, надруковано та роздано
спеціальний підручник. Підготовлено освітню програму та проведено 45
семінарів для студентів, бійців АТО та безробітних з актуальних питань
популяризація агротуризму та започаткування власної зеленої садиби.
У 2018 році розпочато ІІ етап. За участі представників Центру сільського
туризму «AQUAZOO-ПЕТРОПОЛЬ» проведено 25 семінарів та 2 майстер-
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класи, що мають на меті надання практичних навичок щодо створення садиб
зеленого туризму та організації їх діяльності.
Проект 3.5. Створення сприятливих умов для розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Проект реалізовано. З початку реалізації проекту з бюджетів усіх рівнів
профінансовано 22,3 млн. грн.
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,
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.
Проект 3.6. Пілотний Старт-ап майданчик для сільського зеленого
туризму.
Проект реалізовано. Реалізація проекту розпочалась у 2016 році.
Вищезазначений проект функціонує на базі історико-культурного комплексу
«Етносело» у селі Геленджик Вільнянського району. Відповідно до заходів
Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва
Запорізької області на 2015-2016 роки (затверджена рішенням обласної ради від
25.12.2014 № 26, зі змінами) та Комплексної програми розвитку малого і
середнього підприємництва Запорізької області на 2017-2018 роки (затверджена
рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 33, зі змінами та доповненнями) за
2016-2018 роки на реалізацію проекту з обласного бюджету виділено
150 тис. грн., з них у 2018 році – 50 тис. грн. За звітний період проведено 18
освітніх заходів щодо надання методологічної підтримки із започаткування та
ведення діяльності зеленої садиби.
Крім того, у 2017 році завершено ІІ етап проекту, яким зокрема
передбачено адаптацію освітніх програм до потреб людей з обмеженими
можливостями та шляхи їх залучення до сфери зеленого туризму. Проведено 24
семінари та майстер-класи для осіб з обмеженими можливостями, власників
зелених садиб Вільнянського району. Також, у 2016 році підготовлено
спеціальну програму та проведено 20 освітніх заходів щодо популяризації
зеленого (сільського) туризму.
Проект 3.7. Розвиток автомобільного транспорту в регіоні.
У 2018 році Запорізькій області передбачено виділення субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення
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будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах в обсязі 479,7 млн. грн., з них на 01.11.2018
надійшло 389,3 млн. грн. (81,2 % від запланованого), касові видатки –
372,9 млн. грн. (95,8 % від надходжень), відремонтовано доріг на площі
28,2 тис. кв. м.
Згідно з моніторингом Мінінфраструктури України область увійшла до
трійки лідерів за обсягом використання коштів дорожнього фонду на місцеві
дороги.
Крім того, на виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Запорізької області на 2018 рік (рішення обласної
ради від 30.11.2017 № 55, зі змінами) виконано ремонтні роботи по стратегічно
важливих напрямах, у тому числі на ділянці дороги Н-08 Бориспіль – Дніпро –
Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь (від межі м. Запоріжжя до
кордону з Дніпропетровською областю), протяжністю 23,7 км.
Усього профінансовано робіт на суму 308,6 млн. грн., у тому числі: з
державного бюджету – 199,7 млн. грн., з обласного бюджету в рамках «митного
експерименту» – 108,8 млн. грн.
У рамках експлуатаційного утримання на автодорогах державного
значення ліквідовано ямковості на суму 41,2 млн. грн. на площі 123 тис. кв. м
(81 % від виявленої). Встановлено 1058 дорожніх знаків, 50 напрямних
стовпчиків, встановлено та відремонтовано 3,23 км бар’єрного огородження,
ліквідовано поросль вздовж 83 км доріг.
Також у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій на 01.10.2018 проведено капітальні ремонти доріг на
загальну суму 1,3 млн. грн., зокрема дорожнього покриття по пр. Східний від
вул. Володимира Довганюка до вул. Горького у м. Бердянськ (1,0 млн. грн.), та
ремонтні роботи дороги по вул. Миру у м. Василівка Василівського району
(300,0 тис. грн.).
Проект 3.8. Реконструкція існуючої будівлі під сільську лікарську
амбулаторію по вул. Продольна, 4, в селищі Нове Мелітопольського району.
Проект реалізовано.
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., обласного бюджету – 1,0 млн. грн., місцевого бюджету –
1,0 млн. грн.;
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у рамках Стратегічної цілі 4. «Запорізький край – регіон екологічної
безпеки та збереження природних ресурсів».
У 2018 році, у тому числі, відповідно до заходів Регіональної програми
будівництва проведено роботу по 7 проектах, а саме:
Проект 4.12. Розробка програми поводження з відходами на території
Запорізької області.
В рамках проекту проведено низку заходів, спрямованих на забезпечення
належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки мешканців
області, профінансовано 126,8 млн. грн.
Зокрема, у 2018 році – заходи з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на загальну суму 10,1 млн. грн.
Так, за рахунок цих коштів продовжено будівництво полігону твердих
побутових відходів у Василівському районі, придбано: спеціалізовану машину
для збору, транспортування твердих побутових відходів у Вільнянському
районі, контейнери для збору твердих побутових відходів у Кам’янськоДніпровському районі.
Послуги з вивезення побутових відходів надаються 55 виконавцями
послуг, з них: 38 комунальної та 17 приватної форми власності. Послугами зі
збирання ТПВ охоплено 80 % населення області.
На виконання проектів 4.15. Укріплення Бердянської коси (І етап)
(1,5 км) та 4.16. Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній
(від вул. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької проведені
роботи з будівництва та реконструкції берегозахисних споруд на загальну суму
27,7 млн. грн.
Проект 4.15. У м. Бердянськ за кошти обласного бюджету проведено
роботи на 2 об’єктах «Будівництво берегоукріплюючих споруд
по вул. Приморській» та «Реконструкція берегозахисних споруд (дамби)
по вул. Горького (І черга)» на загальну суму 19,847 тис. грн.
Проект 4.16. реалізовано. З початку реалізації проекту у рамках
Регіональної програми будівництва профінансовано з обласного бюджету
27,68 млн. грн., з них у 2018 році відбулися роботи з реконструкції на суму
197,324 тис. грн. Роботи на об’єкті завершено.
Проект 4.17. Розроблення проектів землеустрою з організації та
встановлення меж території природно-заповідного фонду.
На реалізацію заходів з організації та встановлення меж території
природно-заповідного фонду профінансовано з обласного бюджету 9,6 млн. грн.
Зокрема, у 2018 році запланована розробка 27 проектів землеустрою з
організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду області.
На 01.10.2018 розроблено 6 проектів у Мелітопольському (3) та Оріхівському (3)
районах на загальну суму 563,370 тис. грн.
Проект 4.18. Розробка проектів місцевих схем формування екологічної
мережі.
У рамках виконання робіт з розробки проектів місцевих схем формування
екологічної мережі з обласного бюджету профінансовано 33,7 млн. грн., з них у
2018 році – 5,8 млн. грн.
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Зокрема, у 2018 році передбачена розробка 14 проектів схем формування
екологічної мережі районів області. На 01.10.2018 профінансовано І етап робіт
(проведено збір технічної документації).
Проект 4.20. Пропаганда охорони навколишнього природного
середовища.
На виконання природоохоронних заходів на території області з обласного
бюджету профінансовано 49,3 млн. грн., з них у 2018 році – 10,1 млн. грн.,
зокрема забезпечено:
придбання обладнаної пересувної лабораторії контролю довкілля для
Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр» Міністерства
охорони здоров’я України з метою організації ефективної системи моніторингу
якості атмосферного повітря;
розповсюдження 450 примірників науково-популярного видання «Твоє
майбутнє – земля за порогами»;
проведення науково-технічних конференцій і семінарів.
Проект 4.21. Будівництво і модернізація систем водовідведення та
очисних споруд.
На проведення робіт з будівництва і модернізації систем водовідведення
та очисних споруд з обласного бюджету профінансовано 347,6 млн. грн., з них
у 2018 році – 152,7 млн. грн.
Зокрема, у 2018 році на реалізацію заходів з модернізації систем
водовідведення та очисних споруд з обласного екологічного фонду передбачено
184,4 млн. грн., з них на 01.11.2018 профінансовано 82,2 млн. грн. (44,6 % від
передбачених на рік коштів). За рахунок цих коштів, зокрема проведено:
реконструкцію та будівництво очисних каналізаційних споруд та мереж
у м. Мелітополь, Василівському, Вільнянському, Мелітопольському,
Михайлівському та Оріхівському районах на загальну суму 25,9 млн. грн.;
реконструкцію споруд для збирання вод поверхневого стоку у м. Токмак
та м. Дніпрорудне Василівського району на загальну суму 22,2 млн. грн.;
розробку проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції
та будівництва очисних каналізаційних споруд та мереж (у Василівському та
Приазовському районах) на загальну суму 2,3 млн. грн.
Крім того, завершено реконструкції 2 каналізаційних колекторів у
м. Мелітополі на загальну суму 13,5 млн. грн.
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інженерних мереж комунальної
установи «Міська клінічна
лікарня екстреної та швидкої
медичної допомоги м.
Запоріжжя» по вул. Перемоги,
80, м. Запоріжжя

3

Запорізька область

2 000,0

Напрям 1.В. Покращення стану здоров'я населення

1.9. Реконструкція
реабілітаційнго центру
ДЦП у м. Бердянськ

2
120 000,0

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

1.10. Енергоефективна санація та
реконструкція комунального
закладу «Запорізька обласна
школа вищої спортивної
майстерності»
1

3
19

26 735,5

12 700,0

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.

Ведеться робота
з коригування
проектнокоштоторисної
документації.
Реалізація проектту ведеться з
2014 року, за
період
20142016 роки профінансовано
1345,159
тис.
грн.

-

Виконується
-

Виконується.

Визначено підрядника на виконання запланованих робіт з
санації
(ТОВ
«РУБІКОН-МОНОЛІТ»), узгоджується календарний
графік
виконання робіт.
Крім того, на
01.11.2018 профінансовано роботи з реконструкції басейну

-

1.14. Модернізація мережі
установ соціального захисту
населення

33 200,0

-

0

3

0

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

691 836,2

1 800,0

-

13

11 712,3

514 897,0

-

12

33 200,0

28 232,0

-

-

11

1 427,9

-

-

10

177 533,0

28 232,0

-

Партнерська підтримка шляхом
надання послуг для реалізації
проекту

9

650,0

1 427,9

1 172,1

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

8

691 836,2

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

2016 рік

7

11 712,3

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
21
-

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

Виконано.

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

-

Виконується
-

Виконується.

У 2018 році
продовжено
будівництво
водоводу питної
води у с. Зоряне
Запорізького
району

-

Запорізька область

Соціальна реінтеграція бездомних осіб.

Місцевий бюджет
м. Запоріжжя

-

0

1

18

-

35014

1

17

2508

-

одиниць

16

-

осіб

Створення відділення паліативної
допомоги

15

осіб

Кількість осіб, які отримали соціальні
послуги

-

14

Соціальна
реінтеграція

150,2

320,0

13

444,8

2 660,0

-

12

19 600,0

150,2

11

195,0

-

10

460,0

150,2

9

1800,0

195,0

8

-

-

7

150,2

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

6

2018 рік

2016 – 2018 роки

м. Бердянськ

Дотримання прав людини на
ефективну комплексну паліативну
допомогу.

5

2016 – 2018 роки

Веселівський район,
Запорізька область,

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

4

444,8

19 600,0

3

2017 – 2018 рр.

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

2
320,0

2016 – 2018 рр.

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

2 660,0

Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком

1.17. Удоскона-лення надання послуг з
соціальної реабілітації бездомних осіб
1

5
19

Виконано.

20

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

Виконано.

Розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції будівлі
під Центр реінтеграції бездомних осіб по вул.
Перспективній,
2-А у м. Запоріжжі.
Наразі
ведеться робота
щодо
пошуку
виконавця робіт
з реконструкції
будівлі

21
-

Виконано.

У 2018 році
виплачено
100,9 млн. грн.
адресної щомісячної допомоги
внутрішньо переміщеним особам., а також
49,3 млн. грн. надання додаткових соціальних
гарантій
окремим пільговим категоріям
населення
області

-

1.20. Розроблення містобудівної
документації для перспективних
ОТГ

168 400,0

-63

-22

4

18

-

0

26

17

-

63

одиниць

16

-

одиниць

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

15

одиниць

Кількість розробленої містобудівної
документації новоствореними ОТГ

431,7

14

Кількість розробленої
містобудівної документації

536,7

6 920,0

13

-

15 500,0

-

12

168 400,0

149,0

11

-

-

10

-

149,0

9

-

-

431,7

Обласний бюджет
8

536,7

Місцеві бюджети

2017 – 2018 роки

7

-

-

2016 – 2018 роки

6

-

2016 – 2018 роки

Запорізька область

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

5

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.

4

2017 – 2018 роки

Запорізька область

15 500,0

3

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

1.18. Створення містобудівного кадастру Запорізької
області

2
6 920,0

Напрям 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком

1.19. Розроблення містобудівної
документації для новооб’єднаних у
2015 році територіальних громад
1

6
19

Виконується.

20
21
-

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
кадастру регіонального рівня, основну частину
базового програмного забезпечення, проведено
інвентаризацію частин
матеріалів
на
обласному рівні

Виконується.

Триває робота
щодо розробки
та затвердження містобудівної документації ОТГ, утворених у 2015
році.
У 2018 році на
загальну суму
149,0 тис. грн.
профінансовано
розробку містобудівної документації Веселівської та Комиш-Зорянської
ОТГ

-

Виконується.

Триває робота
щодо розробки
та затвердження містобудівної документації ОТГ, утворених, утворених у 2016-2017
роках

-

1.24. Розроблення техніко-економічного
обґрунтування будівництва
центрального групового водоводу

4 500,0

-

-

-

0

1

1

18

-

-

-

одиниць

17

-

-

%

Створення Агенції
регіонального розвитку
у Запорізькій області

16

-

%

Обсяг виконаних
будівельних робіт

-

15

%

Створення карти-схеми
існуючих мереж
централізованого водопостачання та водовідведення

-

2 200,0

14

Обсяг виконаних будівельних робіт

-

1 500,0

-

13

-

300,0

-

12

4 500,0

-

-

-

11

-

-

-

10

-

-

-

Власні кошти
співзасновників

9

-

-

-

-

2016 рік

8

-

-

-

7

-

-

-

2016 – 2018 роки

6

-

2016 рік

Запорізька область
5

2016 рік

Запорізька область

4

2016 рік

Запорізька область

Забезпечення
безперебійног
о постачання
питної води.

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

300,0
Отримання об’єктивної
інформації щодо існуючих
мереж водопостачання,
водовідведення області та їх
технічного стану.

1.21. Створення
Агенції регіонального
розвитку та підтримка
її діяльності

3

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

1 500,0

Напрям 1.С. Удосконалення управління
регіональним розвитком

1.22. Будівництво
артезіанської
свердловини у м.
Токмаку

2
2 200,0

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

1.23. Створення картисхеми існуючих мереж
централізованого
водопостачання та
водовідведення Запорізької
області
1

7
19

Виконано.

20

Створено
Агенцію
регіонального
розвитку
у
Запорізькій
області

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
01.11.2018 фінансування не
відбувалося

21
-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

-

1.26. Створення та діяльність обласного
Револьверного фонду для кредитування
ОСББ
1.25. Будівництво водогону
питної води від с. Давидівка
до с. Атманай Якимівського
району Запорізької області

10 000,0

193 522,0

-

-

Будівництво водогону питної
води

-

-

-

18

-43,2

-

12 530,0

17

56,8

-

16

-

15

100

14

%

13

одиниць

. Створення обласного Револьверного
фонду для кредитування ОСББ

7744,0

10 000,0

3100,0

12

-

-

-

11

%

Обсяг виконаних будівельних робіт

59 364,7

193 522,0

23 929,1

-

10

2500,0

3100,0

2016 рік

9

70 307,0

23 929,1

7744,0

Атманайська сільська рада
Давидівська сільська рада

8

59 364,7

7

-

6

Обласний бюджет

2017 – 2018 роки

5

ДФРР, обласний, місцеві бюджети

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Покращення
водозабезпечення населення.

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

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

3

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

2
12 530,0

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

1.27. Розвиток системи водопостачання
населених пунктів області
1

8
19

Не розпочато
виконання

20

Виконується.

Профінансовано
17 мікрогрантів
на впровадження заходів з
енергозбережен
ня, проведення
робіт з реконструкції
та
капітального ремонту покрівель
будинків, електричних систем
і
обладнання,
будинків ОСББ,
розташованих у
м. Токмак

Виконується

21
Реалізація
заходу передбачена в рамках регіональної цільової
програми
«Питна вода
Запорізької
області»
на
2012-2020
роки.
На
01.11.2018
фінансування
не
відбувалося
-

-

0

-

-

18

-

1

-

17

49 зустрічей з представниками
іноземних делегацій

1

одиниць

16

-

одиниць

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

15

одиниць

Проведення Інвестиційного
форуму

-

14

Кількість проведених інформаційних
заходів

600,0

600,0

13

1 046,9

600,0

-

12

2 000,0

200,0

11

337,6

-

10

200,0

600,0

9

600,0

337,6

-

8

600,0

Обласний бюджет

7

1 046,9

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

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

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

6

2016 – 2018 роки

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

2.1. Розробка концепції індустріальних парків
Запорізької області

4

2016 – 2018 роки

2 000,0

3

Запорізька область

600,0

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій

2.2. Проведення
Інвестиційного форуму
InCo (ІнтеграціяКооперація)

2
600,0

Формування привабливого для інвестора
іміджу Запорізької області.

2.3. Промоція інвестиційних
можливостей регіону
1

9
19

Виконується.

20

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
веб-порталі
області
(на
22.09.2018
в
області нараховується 192 вільні
земельні ділянки
типу Greenfield та
Brownfield
агальною площею
близько 3210,5 га)

12 жовтня 2018
року проведено
міжнародний
інвестиційний
форум
InCo.
Аналогічний
захід проведено
у 2016 та 2017
роках

Віповідно
до
заходів
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) за 9
місяців 2018 року
проведено зустрічі з представниками 49 іноземних делегацій

21
-

Виконано.
-

Виконується.
-

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

1 090,0

+1

-

Створення енергосервісної компанії
«ЕСКО» в Розівському районі Запорізької
області

-1

0

1

18

-6

13

12 480,0

17

42

-

16

12

15

48

14

одиниць

13

одиниць

Кількість створених центрів
надання адміністративних послуг

20 310,7

1 910,0

6 133,0

12

осіб

Кількість учасників інкубатору які
пройшли навчання в рамках
реалізації проекту

100,0

1 090,0

-

11

-

10

500,0

6 133,0

-

9

-

-

20 310,7

-

-

8

100,0

Місцевий бюджет

2016 – 2018 роки

7

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

6

2016 – 2018 роки

Розівський район,
Запорізька область

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

4

2016 – 2018 роки

м. Запоріжжя

Поліпшення якості та спрощення
надання адміністративних послуг
населенню області.

3

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

Напрям 2.А. Стимулювання залучення
інвестицій

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

2
12 480,0

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

Напрям 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва

2.5. Розвиток центрів надання
адміністративних послуг
1

10
19

1 910,0

Не розпочато
виконання

20

В області
функціонує
35
ЦНАПів, з них 5
філій та 5 в
об’єднаних територіальних громадах

У лютому 2018
року відібрано
18 нових інкубантів. Повністю завершили
навчання
24
інкубанти.
В
інкубаторі
передбачено 12
робочих місць,
оснащених
МФО, телефонами, комп’ютерами з підключенням до
Інтернету

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

Виконано.
-

Виконано.
-

4 965,0

0

1

1

0

9

9

-24

24

48

-

Створення Центру
облікового аутсорсингу

18
19

-

1 090,0

17

-

-

16

-

15

одиниць

14

осіб

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

-

900,0

-

13

одицинь

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

160,0

260,0

90,0

12

-

-

11

одиниць

Проведення міжнародного
фестивалю козацьких
бойових та традиційних
культур

-

4 965,0

-

-

-

-

10

80,0

90,0

-

-

-

9

-

-

160,0

-

-

8

-

Обласний бюджет

2017 – 2018 роки

7

2016 – 2018 роки

м. Запоріжжя

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

6

Партнерська підтримка
шляхом надання послуг
для реалізації проекту

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

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.

5

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.

4

2016 – 2018 роки

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

3

м. Запоріжжя
та Запорізька область

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

2
1 090,0

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

260,0

Напрям 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва

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

900,0

Напрям 2.С. Розвиток
внутрішнього туризму

2.10. Проведення
міжнародного фестивалю
козацьких бойових та
традиційних культур
«Запорозький Спас» імені
Анатолія Єрмака
1

11
Не розпочато
виконання

20

Запроваджено
комплекс послуг для суб’єктів
підприємництва
які
планують освоювати нові зовнішні ринки. На
конкурсних засадах відібрано
9 підприємств

03.08.2018
забезпечено
проведення
фестивалю
за
участю дітей та
молоді

21
Відсутність
фінансування

Виконано.

22.10.2015
відкрито бізнесінкубатор

Виконано.
-

Виконано.
-

-

-

-

0

1

1

18

-

-

-

одиниць

17

-

-

тис .осіб

Проведення всеукраїнського
«Фестивалю домашньої
консервації» в м. Запоріжжі

16

60,0-80,0

тис. осіб

Розширення міжрегіональних та
міжнародних зв’язків

-

15

тис. осіб

Збільшення кількості
туристів до області

-

650,0

14

Збільшення кількості
відвідувачів до Палацового
комплексу «Маєток
Васильєво»

-

12 500,0

-

13

-

2 680,0

-

12

33 000,0

-

-

-

11

-

-

-

10

-

-

-

Партнерська підтримка
шляхом надання послуг для
реалізації проекту

9

-

-

-

-

2016 – 2018 роки

8

-

-

-

7

-

-

-

2016 – 2018 роки

Запорізька область

6

-

2016 – 2018 роки

Запорізька область

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

5

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.

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

4

2016 – 2018 роки

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

3

Василівський район,
Запорізька область

2 680,0

Напрям 2.С. Розвиток внутрішнього туризму

2.13. Створення
культурнотуристичного
комплексу
«Кам'янське
городище»

2
650,0

Збереження унікальної
пам’ятки історії та
архітектури.

2.14. Реконструкція
Палацового комплексу
«Маєток Васильєво»
1

12
19

12 500,0

33 000,0

Виконано.

20

15-16.09.2018
проведено фестиваль, під час
якого відбулися
майстер-класи,
конкурси, виступи і презентації продукції

21
-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

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

1 500,0

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

-

-

-

116 502,0
51 190,2

Кількість модернізованих
закладів

-

4

-

18

-6 / -60

-

17 525,0

17

54 / 2940

441,5

44 668,0

16

7,9

15

60 / понад 3000

14

одиниць

13

тис. грн.

Виробництво валової продукції на
100 га сільськогосподарських угідь

-

10 800,0

-

12

%

Відсоток
сільськогосподарської
продукції в структурі
експорту

-

6 000,0

-

-

11

одиниць / осіб

Кількість проведених семінарів,
тренінгів, конференцій / кількість
учасників

307,0

1 500,0

307,0

-

17 525,0

51 190,2

10

500,0

-

-

ДФРР, обласний, місцеві
бюджети

2016 – 2018 роки

9

-

-

-

-

8

307,0

307,0

-

-

7

2016 – 2018 роки

Запорізька область

6

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

2017 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

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

5

2016 – 2018 роки

м. Бердянськ,
Запорізька, Донецька
області

4

2016 – 2018 роки

20 районів Запорізької області

3

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

Напрям 2.С. Розвиток
внутрішнього туризму

2.15. Збереження та розвиток
історико-культурного
середовища регіону

2
116 502,0

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

Напрям 3.А. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

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

13
19

Виконується

20
21
-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
За інформацією автора
проекту, його
реалізація у
м. Бердянськ
неможлива
через відсутність істотних
умов

Виконано.

За 9 місяців
2018
року
проведено
54
заходи
(семінари, тренінги,
конференції) за
участю понад
2,9 тис. учасників.
27.07.2018 відкрито молочну
міні-ферму
в
Якимівському
районі

-

3 399,0

-

176
-8

2,5;
-2,1;

-5

70

75

18

-

1

184
4,6;

17

152,2

1

Кількість проведених
семінарів, майстер-класів

одиниць

194,6

16

-

чол
%;

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

15

одиниць

Старт-ап майданчик
для сільського
зеленого туризму

22 330,3

900,0

14

тис. км

Площа відремонтованих доріг

150,0

1 560,0

94,6

13

724 061,0

550,0

-

12

3 399,0

50,0

250,0

94,6

11

724 061,0

-

-

10

250,0

50,0

194,6

Обласний бюджет

9

1 133,0

724 061,0

22 330,3

Обласний та місцевий
бюджети

2017 – 2018 роки

8

150,0

Обласний бюджет

2016 – 2018 роки

7

724 061,0

Державний та обласний бюджет

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область

6

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

20 районів Запорізької області

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

Розробка та реалізація
Допомога малим та середнім
Проект спрямований на
проектів сільського
сільгоспвиробникам (кооперативам,
навчання молоді,
зеленого єтнічного
які об‘єднують в першу чергу
безробітних селян
туризму на базі Парку
індивідуальні домогосподарства, Запорізької області основам
історичних та етнічних
комунальним підприємствам) у
організації сільського
періодів «Етносело» наданні реальної підтримки їх членам.
туризму.

4

2016 – 2018 роки

3.4. Школа агротуризму

Напрям 3.В. Підтримка зайнятості сільського населення

550,0

3

Запорізька область

3.5. Створення сприятливих умов
для розвитку
сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації

2
900,0

Охоплення транспортним сполученням
всіх населених пунктів області

3.6. Пілотний
Старт-ап
майданчик для
сільського зеленого
туризму

1 560,0

Напрям 3.С. Розвиток
інфраструктури сільських територій

3.7. Розвиток автомобільного
транспорту в регіоні
1

14
19

Виконано.

20

У 2018 році
проведено
25
семінарів та 2
майстер-класи,
за участю представників Центру сільського
туризму
«AQUAZOOПЕТРОПОЛЬ»

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

Проект функціонує на базі
історико-культурного комплексу
«Етносело» (с. Геленджик,
Вільнянський район)

На 01.10.2018
проведено капітальні
ремонти доріг на
загальну суму
724,1 млн. грн.

21

-

Виконано.
-

Виконано.
-

Виконується.
-

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

500,0

-1

0

100

18

-3

0

100

17

0

1

Обсяг проведених робіт з реконтсрукції

16

3

6 510,7

%

15

одиниць

Створення Комунального підприємства
«Енергосервісний центр»

14

одиниць

Будівництво ліній по виробництву
паливних брикетів

-

5 000,0

13

25

6 000,0

-

12

500,0

-

11

-

-

10

-

-

9

-

-

6 510,7

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

8

-

-

2016 – 2018 роки

7

25

Місцевий бюджет Веселівського
району

-

6

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

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

5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

4

2016 рік

Веселівський район,
Запорізька область

6 000,0

Покращення медичних послуг за допомогою
сімейної медицини на селі, поповнення
матеріально-технічної бази медичних
закладів, закупівля нового медичного
обладнання та його ремонт; ремонт та
утримання будівель; обслуговування та
ремонт автомобіля (паливно-мастильні
матеріали, запчастини)

3

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.

Напрям 3.С. Розвиток
інфраструктури сільських територій

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

2
5 000,0

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.

Напрям 4.А. Енергоефетивність та підтримка альтернативної енергетики

4.1. Створення Комунального підприємства
«Енергосервісний центр»
1

15
19
Амбулаторія
введена в експлуатацію
03.07.2018

Виконано.

20

Розроблено
проектнокошторисну
документацію

21
-

Не розпочато
виконання
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
01.11.2018 фінансування не
відбувалося

Виконується.
Відсутність
фінансування

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

15 289,6

-

-

Будівництво парку сонячної електростанції

-1

0

1

18

-

-

13 000,0

17

-

-

16

-

15

-

14

одиниць

13

одиниць

Підвищення якості очистки стічних
вод шляхом установки камер УФопромінення

-

18 501,0

-

12

млн. м3

Загальний обсяг водовідведення, в тому
числі поверхневих та підземних вод

-

15 289,6

-

11

-

10

-

-

-

9

-

-

-

-

-

8

-

-

-

7

-

-

6

2016 – 2017 роки

Чернігівський район,
Запорізька область

5

2016 рік

р. Дніпро

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.

4

2017 рік

м. Енергодар

18 501,0
Припинення токсичних скидів у р.
Дніпро. Альтернативний хлоруванню
метод знезараження очищених стічних
вод.

3

Зменшення площ мулових карт через
можливість складування та компостування
осаду стічних вод.

Напрям 4.А. Енергоефетивність та підтримка
альтернативної енергетики

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

2
13 000,0

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

4.4. Будівництво споруд
ультрафіолетового знезараження
очищених стоків ЦОС-2,
м. Запоріжжя
1

16
19

Не розпочато
виконання

20
21
Реалізація заходу
запланована на
2018 рік в рамках
Програми
з
підвищення рівня
енерго-ефективності Запорізької
області на 20162020
роки»
(рішення Запорізької обласної
ради від
31.05.2016 № 6).
На
01.11.2018
фінансування не
відбувалося

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

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

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

97 110,2

206 636,5

-

-

-

тис. м3/доб

Очистка та повторне
використання промивних
вод

-

206 636,5

-

-

-

-

тис. м3/доб

Очистка стічних вод

-

97 110,2

-

11
12
13
14
15
16
17
18
19

27 723,4
-

Рівень знезараження господарсько-побутових стоків через
ультрафіо-летове випромінювання

%
-

10

-

-

-

9

-

-

-

-

-

8

-

-

-

7

-

-

6

2017 рік

м. Енергодар
5

2016 – 2018 роки

р. Дніпро

4

2016 – 2018 роки

р. Дніпро

3
Модернізація технології біологічної очистки ме-тодом
нітріденітри-фікації у аеротенках забезпечить збільшення
окислювальної потужності очисних споруд за органічними
забрудненнями, фосфорної і азотної групи та переклад
забруднень азотної групи за рахунок окислення в інертний
біологічно безпечний газ (азот).

2
27 723,4

Підвищення якості очищених стічних
Припинення скиду промивних
вод, зниження енергоспоживод без очищення у р. Дніпро.
вання,запобігання екологічної
небезпеки.

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

17
Не розпочато
виконання

20
21
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

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

5 494,8

15 249,9

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

2
15 272,4

-

-15

15

18

-

-

30

17

-

-

тис. м. куб.

16

-

м2

Збільшення пропускної спроможності каналізаційних
стоків

15

м3

Рекультивація площі карти

11 680,2

14

Очікуваний об'єм заповнення між
секційного простору

-

15 272,4

13

-

5 494,8

-

12

15 249,9

-

11

-

-

10

-

-

9

-

-

11 680,2

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

8

-

-

2016 – 2018 роки

7

-

-

-

6

-

2016 рік

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

5

2016 рік

м. Енергодар

4

2018 рік

м. Енергодар

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

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

4.11. Реконструкція полігону
твердих побутових відходів
(ТПВ) м.Енергодар
1

18
19
Розпочато
процедуру
торгів

Виконується.

20
21
-

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

Не розпочато
виконання
Відсутність
фінансування

4 022,0

4.12. Розробка програми поводження з
відходами на території Запорізької області

-

18

-

-

17

202,596

-

16

-

%

15

тонн

Рівень виконання робіт з розробки програми
поводження з відходами

14

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

126 804,9

13

-

1 000,0

12

4 022,0

10 128,4

11

-

10

-

10 128,4

9

-

-

8

126 804,9

Обласний бюджет

7

-

-

2016-2018 рік

6

-

5

2016 рік

Запорізька область

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

3
Визначення основних напрямів у сфері
поводження з відходами; розробка програмних
заходів.

2
1 000,0

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

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

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

19
19

Виконується..

20
21
-

У 2018 році
продовжено будівництво полігону
твердих
побутових відходів у Василівському
районі,
придбано:
спеціалізовану машину для збору,
транспортування
твердих побутових відходів у
Вільнянському
районі, контейнери для збору
твердих побутових відходів у
Кам’янськоДніпровському
районі

Не розпочато
виконання

Відсутність
фінансування

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

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

6 745,0

11 844,0

1 500,0

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

2
24 040,0

0

-9

1

-33

64

31

18

-201,23

882

10

г/л

17

124,97

882

одиниць

Зменшення солоності води
Молочного лиману

16

326,2

м

Створення блокуючих
хвилеломів переривчастого типу

1 482,1

15

тис. га

Відновлення
берегозахисних споруд

165,5

24 040,0

14

Площа територій природнозаповідного фонду в межах області

27 698,7

6 745,0

-

13

9 562,3

11 844,0

-

12

1 500,0

217,2

-

-

11

563,4

-

-

10

-

217,2

1 482,1

Обласний бюджет

9

500,0

563,4

165,5

Місцевий бюджет

2017 – 2018 роки

8

27 698,7

Обласний бюджет

2017 – 2018 роки

7

9 562,3

Місцеві бюджети

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька, Донецька,
Херсонська області

6

2016 – 2018 роки

2016 – 2017 роки

м. Бердянськ

5

2016 – 2018 роки

Прибережна частина
м. Бердянськ

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

3
Укріплення берега Бердянської коси з
Захист від підтоплення
Закріплення на місцевості меж об'єктів
метою створення безпечних умов
Вирішення питання постійного
житлових будинків та інших
природно-заповідного фонду, запобігання
життєдіяльності населення та
водообміну між Азовським
будівель розташованих в
знищення чи пошкодження цих об'єктів.
зниження рівня ризику виникнення морем та Молочним лиманом.
зоні підтоплення.
надзвичайних ситуацій.
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4.17. Розроблення проектів
землеустрою з організації та
встановлення меж території
природно-заповідного фонду
1

20
19

Виконується.

20
21
Відсутність
фінансування

Розроблено
проектнокошторисну
документацію.
Визначено
виконавця робіт
– ТОВ
«Бердянськбудтрест»

Виконується.

Проведено роботи
на
2
об’єктах «Будівництво берегоукріплюючих
споруд по вул.
Приморській в
м. Бердянськ»
та «Реконструкція берегозахисних споруд
(дамби) по вул.
Горького
м.
Бердянськ Запорізької області
(І черга)»

Відсутність
фінансування

Роботи
об’єкті
шено

Виконано.
-

Виконується.
-

на
завер-

У 2018 році
запланована
розробка
27
проектів землеустрою з організації та встановлення меж
територій природно-заповідного фонду області.
На 01.10.2018
розроблено
6
проектів

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

502,8

4.18. Розробка проектів місцевих схем
формування екологічної мережі

2
600,0

-

-7,4

4,6

18

0

-

12

17

450

-

%

16

450

млн. особин на рік

Питома вага площі природно-заповідного
фонду від загальної площі області

15

примірників

Виробництво зарибку риб

33 708,0

14

Видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики

-

600,0

13

49 319,4

2 190,4

5 758,2

12

502,8

-

11

10 137,7

200,0

5 758,2
10

-

-

9

160,0

10 137,7

33 708,0

Обласний бюджет
8

-

-

2016 – 2018 роки

7

49 319,4

Обласний бюджет

-

6

2016 – 2018 роки

2016 – 2018 роки

Запорізька область
5

2016 – 2018 роки

Запорізька область

4

2016 – 2018 роки

Запорізька область

3
Збереження біологічного та ландшафтного різІнформування населення про стан
номаніття, формування екомережі, розвитку
Місцеве виробництво зарибку аборигенних
навколишнього природного середовища,
заповідної справи, охорони і використання тевидів риб, у тому числі червонокнижних та
сприяння екологічній освіті та екологічному
риторій та об'єктів природно-заповідного
випуск молоді риби у заплавну частину
вихованню громадян, діяльності
фонду, ведення Червоної книги України та Зелеверхів'я Каховського водосховища.
екологічних об'єднань, рухів тощо.
ної книги України на території кожного району
Запорізької області.
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4.20. Пропаганда охорони
навколишнього природного
середовища
1

21
19

Виконується.

20

У 2018 році
передбачено
розробити
14
проектів схем
формування
екологічної
мережі районів
області.
На 01.10.2018
профінансовано І етап робіт
(проведено збір
технічної документації
проектів)

Не розпочато
виконання

Виконується

21

-

Відсутність
фінансування

-

2
163 068,0

Директор Департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації

17
18

-

16

4

15

-

14

одиинць

13
Кількість модернізованих споруд (об’єктів)

12

347 585,4

11

163 068,0

10

152 698,6

9

67 882,0

8

152 698,6

7

347 585,4

6

Обласний бюджет

5

2016 – 2018 роки

4

2016 – 2018 роки

сел. Приазовське, сел. Кирилівка

3

Поліпшення стану каналізаційних мереж та
очисних споруд у населених пунктах області.

Напрям 4.В. Створення умов для
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4.21. Будівництво і модернізація систем
водовідведення та очисних споруд
1

22
19

О. МАТВІЇШИНА

Виконується

20
21

-

* – 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 9 місяців 2018 року

