
Додаток 2 
 

Аналітична записка                                                      
про стан виконання Плану роботи на 2019-2020 роки з виконання завдань  

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року             
в Запорізькій області  

 
І. Нормативно-правове та організаційне забезпечення досягнення цілей 

державної регіональної політики. 
 
1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 
 

1) Впровадження системи стратегічного планування регіонального 
розвитку на засадах смарт-спеціалізацій з урахуванням світових ринкових та 
технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних 
напрямів економічної діяльності. 

У 2018 році Запорізька область визначена одним із трьох пілотних регіонів, 
де розробка стратегічної цілі до Стратегії регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2027 року (далі – Стратегія-2027) на засадах смарт-
спеціалізації здійснюється за допомогою Генерального Директорату Спільного 
дослідницького центру Європейської Комісії (DG JRC). 

Зокрема, у 2018 році фахівці облдержадміністрації взяли участь у низці 
відповідних навчальних тренінгів, а саме у: 

03-05.09.2018 – навчальному тренінгу щодо методики смарт-спеціалізацій 
Європейської Комісії за підтримки DG JRC (м. Харків); 

07.09.2018 – нараді-семінарі (м. Запоріжжя), під час якої представникам 
провідних підприємств області, бізнесу та наукового середовища презентовано 
аналіз економічного, інноваційного та наукового потенціалу Запорізької області, 
та визначено наступні кроки для імплементації підходу смарт-спеціалізацій у 
Запорізькій області; 

29-31.10.2018 – семінарі «Теорія та практика розробки стратегії регіонального 
розвитку та план її реалізації» за ініціативи Мінрегіону України (м. Київ). 

Крім того, у 2019 році буде продовжена робота із визначення стратегічного 
пріоритету для Запорізької області на засадах смарт-спеціалізації при розробці 
Стратегії-2027 шляхом проведення низки відповідних семінарів-тренінгів за 
участю міжнародних експертів DG JRC. 

 

2) Створення умов для активізації співпраці між суб’єктами 
підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і 
закладами вищої освіти. 

У 2018 році продовжено оптимізацію професійно-технічної освіти. 
Удосконалення мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
регіону здійснюється шляхом їх укрупнення задля оптимального використання 
навчальних, методичних, кадрових, а також фінансових ресурсів. 

На 01.01.2019 мережа професійно-технічної освіти налічує 35 закладів (з 
них 5 – навчальні центри при установах виконання покарань).  

Протягом 2018 року створено 3 навчально-практичні центри на базі 
державних навчальних закладів, а саме: «Запорізький політехнічний центр 
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професійно-технічної освіти», «Запорізьке машинобудівне вище професійне 
училище», «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»». 

На оновлення матеріально-технічної бази 3 новостворених навчально-
практичних центрів у 2018 році спрямовано кошти в обсязі 6,8 млн. грн.  
(4,8 млн. грн. – кошти державного бюджету, 2 млн. грн. – кошти соціального 
партнера АТ «Мотор Січ»). 

У 2018 році за договорами з підприємствами – замовниками робітничих 
кадрів план прийому до професійно-технічних навчальних закладів становив 
5581 особу, який виконаний на 80 %.  

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.06.2016 
№ 320 (зі змінами) в області створено регіональну раду професійної освіти 
(стейколдерів) при Запорізькій обласній державній адміністрації (далі – 
Регіональна рада), до складу якої увійшли представники провідних підприємств 
регіону, серед яких: ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», 
АТ «Мотор Січ» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». 

У 2018 році на засіданнях Ради обговорено, зокрема: 
виконання регіонального плану модернізації професійної освіти Запорізькій 

області на 2016-2018 роки, стан організації діяльності закладів професійної освіти 
в сучасних умовах; 

підсумки виконання регіонального замовлення у 2018 році та проект 
регіонального замовлення на 2019 рік. 

 

3) Сприяння розвитку механізмів і видів державної допомоги суб’єктам 
господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки 
підприємництва, у тому числі запровадження: мікрокредитування для 
започаткування і ведення власної справи; надання позик на придбання і 
впровадження інноваційних технологій. 

Проекти нормативно-правових актів щодо запровадження нових механізмів 
підтримки підприємництва від Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України для пропозицій та зауважень до облдержадміністрації не надходили. 

Важливим інструментом реалізації державної політики з питань розвитку та 
підтримки підприємництва на регіональному рівні є Комплексна програма 
розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки 
(рішення обласної ради від 06.04.2017 № 33, зі змінами та доповненнями, далі – 
Комплексна програма). 

У 2018 році в рамках виконання заходів Комплексної програми: 
переможцям конкурсу з відбору бізнес-планів суб’єктів малого і середнього 

підприємництва виділено кошти на платній зворотній основі у розмірі 500 тис. грн., а 
саме: 

ФОП Ольшанський С.М. – 250 тис. грн. на реалізацію бізнес-плану 
«Розвиток садівництва та ягідництва. Вирощування та переробка ягід кизилу»; 

ТОВ «ВКФ «Надія-Грандекс» – 250 тис. грн. на реалізацію бізнес-плану 
«Виготовлення оновленого асортименту дитячого одягу та білизни з якісної 
сировини»; 

переможцю конкурсу бізнес-планів учасників та випускників мережі бізнес-
інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області на 
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безповоротній основі – 100 тис. грн. Кошти отримала Шавріна М.С. на реалізацію 
бізнес-плану «Творча майстерня Art group Solo». 

 

4) Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам 
господарювання для забезпечення розвитку регіонів, спрямованих на 
відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію 
інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на 
підтримку новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну 
плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових 
робочих місць; на оренду землі та будівель; на витрати, пов’язані з 
придбанням орендованого майна. 

Проекти нормативно-правових актів щодо запровадження нових механізмів 
державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку 
регіонів від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для пропозицій 
та зауважень до облдержадміністрації не надходили. 

У 2018 році в рамках реалізації Комплексної програми на конкурсній основі 
відібрано 8 підприємств області, які отримали компенсацію витрат пов’язаних із 
здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням 
кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові 
ринки. 

Так, ТОВ «Айс Запоріжжя», ПП «ЕЛТІЗ», ТОВ «Корундкераміка плюс», 
ТОВ Завод низьковольтної апаратури «Лідер Електрик», ТОВ «Мелітопольський 
механічний завод», ПП КФ «РЕАЛ-М», ТОВ «ТРІАДА-ЗВАРКА», ТОВ «Югсталь» 
отримали по 10 тис. грн. кожний на компенсацію зазначених витрат. Для кожного 
підприємства розроблена індивідуальна дорожня мапа по виходу на нові зовнішні 
ринки. 

 
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 

розвиток. 
 

1) Розроблення містобудівної документації на регіональному та 
місцевому рівні. 

Забезпечено розробку містобудівної документації для населених пунктів 
області.  

На 01.01.2019 із 950 населених пунктів області генеральні плани наявні у 
607 населених пунктах.  

Оприлюднені у способи передбачені Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 451 генеральний план, із них: 

259 – у загальнодоступному місці у приміщенні органів місцевого 
самоврядування; 

183 – на веб-сайтах органів місцевого самоврядування; 
9 – у місцевих друкованих засобах масової інформації. 
У рамках виконання місцевих програм з розробки містобудівної 

документації на відповідні заходи у 2018 році спрямовано 16,25 млн. грн. (73,4 % 
від передбаченої на рік суми). 
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За рахунок цих коштів, зокрема затверджено: 
16 генеральних планів населених пунктів у Більмацькому, Бердянському, 

Вільнянському, Гуляйпільському, Мелітопольському, Михайлівському та 
Пологівському районах; 

30 детальних планів територій (8 у м. Запоріжжя, 5 у Токмацькому, по 4 у 
Василівському, Запорізькому, по 3 у Вільнянському, Мелітопольському, по 1 у 
Бердянському, Оріхівському районах та у м. Енергодар); 

16 планів зонування територій (смт Більмак, смт Комиш-Зоря, с. Гусарка 
Більмацького району, смт. Андріївка, с. Нововасилівка Бердянського району, 
с. Новогупалівка Вільнянського району, с. Загірне, с. Мирне, с. Дорожнянка, 
с. Чарівне, с. Любимівка Гуляйпільського району, с. Мордвинівка Мелітопольського 
району, смт Пришиб, с. Плодородне Михайлівського району, с. Басань 
Пологівського району та смт. Якимівка Якимівського району). 

Продовжується робота щодо розроблення 95 генеральних планів населених 
пунктів, 94 планів зонування та 18 детальних планів територій. 

 

2) Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання 
відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації 
заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 «Про 
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки». 

В області реалізується обласна цільова програма національно-патріотичного 
виховання молоді на 2017-2021 роки (рішення обласної ради від 06.04.2017 № 64, 
зі змінами та доповненнями), на реалізацію заходів якої у 2018 році спрямовано 
200 тис. грн. 

Протягом 2018 року відповідно до заходів зазначеної програми, а також 
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 
(Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015), та з метою соціального 
становлення та розвитку молоді, у тому числі, забезпечено проведення 113 заходів 
національно-патріотичного виховання. Серед них: 

соціальна реклама «Тобі обирати», конкурс патріотичної творчості 
«Спадщина»; 

патріотичний кінофестиваль «Кінотріумф.ZP»; 
зустрічі учнівської та студентської молоді з учасниками Антитерористичної 

операції, істориками та представниками неурядових громадських організацій до 
пам’ятних дат; 

створення куточків державної символіки України, національно-
патріотичного спрямування у кожному навчальному закладі; 

продовжено оновлення експозицій музеїв, кімнат бойової слави (в 
експозиціях представлені матеріали про героїв АТО, волонтерів, тощо). 

В районах області створена мережа клубів патріотичного виховання за 
місцем навчання, проживання, праці (діє 23 клуба та 16 гуртків національно-
патріотичного виховання). 

 З метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання 
молоді в області рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 53 внесено зміни та 
доповнення до обласної цільової програми національно-патріотичного виховання 
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молоді на 2017-2021 роки (рішення обласної ради від 06.04.2017 № 64), зокрема, 
включено додаткові заходи, серед яких: 

проведення акцій, вишколів, наметових таборів, походів, зборів-походів, 
військово-спортивних ігор, змагань, інших заходів спрямованих на національно-
патріотичне виховання (обсяг фінансування на 2019-2021 роки – 150 тис грн.); 

забезпечення відряджень фахівців галузі національно-патріотичного 
виховання з метою участі у виїзних семінарах, нарадах, колегіях, у всеукраїнських, 
міжнародних та регіональних фестивалях, конкурсах, наметових таборах та інших 
заходах, спрямованих на формування патріотичної свідомості молоді, створення 
умов для її творчого і духовного розвитку та інтелектуального самовдосконалення 
(обсяг фінансування на 2019-2021 роки – 240 тис грн.). 

 

3) Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та 
збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному 
рівні. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820 
затверджено Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року 
(далі – Стратегія), якою сформовано нову державну політику вирішення проблем з 
відходами.  

Стратегією передбачається у тримісячний термін після затвердження 
Кабінетом Міністрів України Національного плану управління відходами до 
2030 року (далі – План) розробити Регіональні плани управління відходами. 
Натепер План Кабінетом Міністрів України не затверджено. 

Протягом 2017 року у Запорізькій області утворилося 5129,8 тис. т відходів, 
що на 1,8 % більше порівняно з 2016 роком, у т.ч. утворення відходів І-ІІІ класів 
небезпеки – 17,5 тис. тон (на 9,4 % більше). Збільшення обсягу відходів зумовлене 
збільшенням обсягів промислового виробництва. 

На території області зареєстровано 98 спеціально відведених місць та 
об’єктів видалення відходів, 62 – полігони ТПВ (наповненість яких в середньому 
складає близько 70-80 %), 28 – полігонів промислових відходів, 7 – мулових 
майданчиків та полів фільтрації, 1 – полігон рідких побутових відходів. 

 

4) Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань 
щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, 
формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку 
системи території та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Станом на 01.01.2019 площа територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду області складає 125068,4 га, або 4,6 % від загальної площі Запорізької 
області. 

На території області розташовано 347 територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, з них 23 території загальнодержавного значення та 324 – 
місцевого значення. 

У рамках виконання Регіональної програми будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного 
призначення на період до 2020 року (рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі 
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змінами) у 2018 році спрямовано 1340 тис. грн. на розробку 14 місцевих схем 
формування екологічної мережі. 

На 01.01.2019 розроблено: 
Регіональну схему екологічної мережі Запорізької області (затверджена 

рішенням обласної ради від 31.10.2016 № 3); 
16 місцевих схем формування екологічної мережі. 
Для завершення процесу, необхідно розробити 4 місцеві схеми у 

Веселівському, Великобілозерському, Михайлівському та Розівському районах, на 
які з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році 
планується виділити 400 тис. грн.  

 

5) Визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку 
системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб’єктів 
підприємницької діяльності, громадських, благодійних організацій та інших 
суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору. 

Соціальний захист населення є найважливішим чинником у соціальній 
політиці держави та одним із головних пріоритетів діяльності органів місцевої 
влади. 

Серед основних завдань, визначених у Програмі соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2019 рік (рішення обласної ради від 
20.12.2018 № 59), – розширення та оптимізація спектру соціальних послуг, 
підвищення їх доступності та удосконалення якості забезпечення державних 
соціальних гарантій та регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, осіб 
з інвалідністю та окремих категорій громадян. 

На обслуговуванні у центрах надання соціальних послуг на територіях 
області знаходиться близько 6,5 тис. осіб з інвалідністю, які отримують різні 
соціальні послуги. 

Місцеві органи виконавчої влади проводять визначення потреб населення 
для розширення переліку соціальних послуг, впровадження нових видів 
соціальних послуг та інноваційних моделей соціальної роботи, а також працюють 
над забезпеченням доступності соціальних послуг для осіб, які потребують 
допомоги, підвищенням їх якості та ефективності. 

Ведеться робота щодо розширення спектру соціальних послуг: 
у 12 територіальних центрах соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) запроваджено інноваційну модель організації надання 
соціальних послуг – мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг (у 
2018 році мультидисциплінарні команди надали послуги за місцем проживання 
близько 500 особам); 

в роботу відділень денного догляду та соціально-побутової адаптації, у тому 
числі в сільській місцевості, впроваджено інноваційну модель соціально-
педагогічну послугу «Університет третього віку»; 

у Чернігівському територіальному центрі надання соціальних послуг 
запроваджено індивідуальну роботу вдома з молодими особами з інвалідністю, які 
мають психічне захворювання;   

у будинках-інтернатах системи соціального захисту впроваджується 
соціальна послуга «підтримане проживання» з наданням місця для проживання 
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мешканців молодіжного відділення, навчанням, розвитком та підтримкою 
навичок самостійного проживання, допомозі в організації розпорядку дня тощо. 

У рамках реалізації 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 (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 28, зі змінами) у 
2018 році спрямовано 54536,6 тис. грн., зокрема на: 

надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах – 33451,1 тис. грн.; 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни, 
праці, дітей війни, осіб з інвалідністю у санаторіях і профілакторіях області, у тому 
числі учасників антитерористичної операції – 2978,1 тис. грн.;  

надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які 
беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції та сім’ям 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній 
операції, на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із 
землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового 
будівництва, особистого селянського господарства – 2588,6 тис. грн.: 

надання грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни 
ІІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов – 
2494,3 тис. грн. 

У рамках реалізації заходів обласної програми з виконання завдань і заходів 
Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права осіб з інвалідністю» на період до 2020 року (рішення обласної ради від 
22.11.2012 № 18, зі змінами) спрямовано 386,2 тис. грн., з них: 

на надання адресної грошової допомоги особам з інвалідністю, які 
знаходяться на програмному гемодіалізі – 287,4 тис. грн.; 

на проведення Азовського Міжнародного фестивалю творчості осіб з 
інвалідністю «Повір у себе» – 35 тис. грн.; 

Запорізькій обласній організації Українського товариства сліпих на 
придбання для осіб з інвалідністю по зору паперу для письма шрифтом Брайля, 
МР-3 плеєрів, озвученої літератури – 30 тис. грн.; 

на проведення Міжнародного дня осіб з інвалідністю – 11,4 тис. грн. 
З метою удосконалення надання населенню всіх видів соціальних послуг у 

2018 році здійснено актуалізацію завдань і заходів обласних програм: 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 (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 28, 
зі змінами); виконання завдань і заходів Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» на 
період до 2020 року (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 18, зі змінами). 

 
3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. 
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1) Удосконалення порядку моніторингу показників розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць для визначення територій, що 
потребують здійснення заходів стимулювання їх розвитку. 

Підготовка пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
про затвердження порядку проведення моніторингу показників розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць для визначення проблемних територій 
має здійснитися у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом України 
«Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів». 

У 2018 році облдержадміністрацією ретельно опрацьовано та погоджено із 
зауваженнями проект Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» 
(лист від 13.08.2018 № 07289/08-19). Натепер Закон України «Про стимулювання 
розвитку регіонів» у новій редакції не прийнято. 

 

2) Удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення 
ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку 
відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики. 

У 2018 році облдержадміністрацією ретельно опрацьовано та погоджено в 
цілому проект Закону України «Про внесення змін до статті 241 Бюджетного 
кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансування регіонального 
розвитку)» (лист від 13.08.2018 № 07308/08-19). 

Водночас, запропоновано врахувати пропозиції щодо деяких доповнень та 
уточнень, зокрема, щодо терміну доведення областям планового обсягу коштів 
державного фонду регіонального розвитку; розподілу коштів державного фонду 
регіонального розвитку з урахуванням проблемних територій тощо. 

Натепер Закон України «Про внесення змін до статті 241 Бюджетного 
кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансування регіонального 
розвитку)» не прийнято.  

 

4) Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з 
питань державного управління регіональним розвитком. 

Впродовж 2018 року діяльність Запорізького центру перепідготовки і 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі – 
Центр), як закладу післядипломної освіти, була спрямована на виконання плану –
графіка підвищення кваліфікації кадрів, затвердженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 15.12.2017 № 703. 

Навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 
та депутатів місцевих рад Запорізької області здійснювалося відповідно до 
розроблених Центром та погоджених із замовниками навчання професійних 
програм підвищення кваліфікації, у т.ч. тематичних; програм тематичних постійно 
діючих та короткострокових семінарів, а також програм семінарів-тренінгів.  

Змістове наповнення навчальних програм підвищення кваліфікації 
відповідало вимогам Національного агентства України з питань державної служби 
та регіональним потребам. Зокрема, всі програми підвищення кваліфікації були 
спрямовані на розвиток професійних компетентностей державних службовців та 
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посадових осіб місцевого самоврядування у сфері державного управління; 
реформування та розвитку місцевого самоврядування, децентралізації влади; 
стратегічних комунікацій; земельних відносин; надання реєстраційних та 
адміністративних послуг; інформаційних технологій; соціально-гуманітарній, 
бюджетній та інших сферах публічного управління та адміністрування. 

Фахівцями Центру у 2018 році розроблено та реалізовано 91 навчальну 
програму, з них професійних програм підвищення кваліфікації – 15, програм 
тематичних постійно діючих семінарів – 12, програм тематичних короткострокових 
семінарів, зокрема тренінгів – 64. 

Протягом 2018 року у Центрі пройшли навчання 3226 осіб, з них: 
977 державних службовців місцевих органів виконавчої влади; 282 державних 
службовця територіальних органів центральних органів виконавчої влади; 
1710 посадових осіб місцевого самоврядування; 124 інші посадові та службові 
особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 35 депутатів 
місцевих рад; 98 працівників підприємств, установ та організацій.  

 

5) Підвищення ефективності роботи Міжвідомчої координаційної комісії 
з питань регіонального розвитку щодо координації процесів планування та 
реалізації державної регіональної політики. 

17-18 травня 2018 року перший заступник голови облдержадміністрації 
Е. Слепян (член Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального 
розвитку), директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації О. Матвіїшина та директор Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації А. Поляков взяли участь у І Міжвідомчий 
конференції з питань регіонального розвитку «Секторальний діалог – актуальні 
проблеми розвитку регіонів» в рамках Міжвідомчої координаційної комісії з 
питань регіонального розвитку. 

З метою координації процесів планування та реалізації державної 
регіональної політики, а також прийняття ефективних управлінських рішень до 
зазначеної конференції підготовлені актуальні проблеми соціально-економічного 
розвитку Запорізької області, які потребують вирішення на державному рівні та 
можливі шляхи їх розв’язання. 

 

6) Удосконалення правових засад створення та функціонування агенцій 
регіонального розвитку. 

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. 

З метою підвищення ефективності діяльності агенцій регіонального розвитку 
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України подано пропозиції щодо внесення змін до Порядку 
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального  
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6y.uinnvurea ra )KI4TJroBo-KoMyHaJrbHoro focnoAapcrBa Yrcpainrz o6:rgepNagrr,riuicrpauie to
EoAaHo 7 si,qnoeiAHux npoerT ia (nrzc:r eia 26.09.2017 J\! 08-19/2790).

3orpeua, Ha po3rrsA xoHxypcHoi xovicii ga nporpal,roIo <<Po:sr.rroK rlorcbKoro
norenuiar)z> noAaHo npoeKr <ByainHlrurno 6acefiuy y KoMyHairbHor,ty rar,ra;ti

. <3anopissxa cneqialtna sararuHoocsi'rus urrola-iHrepuar <,{Nepeno> 3anopirrxoi
o6racuoi patru n fl npoBeAeHHq Qiar,rvnoi ra couialruoi pea6inirauii airefi :
oco6rr4Br4Mu uorpe6anru> Ha 3ararr6Hy cyvy 85,6 MJrH. rpH.;

:a nporpaMoro <CirucrKrafi poaeuroK) no.qaHo 4 npoerru:
<Bnpona4Neaux rexuo,rorii rennoaKyMyJrruifinoro o6irpiny Ha o6'emax

6rcANersoi c$epia : BriKopr,rcraHHsM aJrbrepHarr4BHux rxepe,r eueprii (ninorurafi
upoercr) c. @egopinra flororiecrxoro pafiony 3anopi:rxoi o6lacri> - 13,03 MJIH. rpH.;

<Bnpona4xenru rexnolorii renJroaKyMynruiftnoro o6irpiay Ha o6'exrax
6roAxetnoi c$epu s BI4KopI4 craHH.sM €rJrbrepHarr4BHnx Axepen eneprii (nilornzfi
npoerr) c. Bep6one llororisctroro pafioHy 3anopi:rxoi o6lacri> - 13,2 uln. rpn.;

<Bnpoaa4xennx rexuonorii renroaKyMynqqifinoro o6irpiay Ha o6'exrax
6nlNetroi c$epu 3 Br,rKopr,rcraHHrM arrbrepHaraBHr.rx rxepen eneprii (ninorHrai
npoexr) c. BosqaHcsKe llororigcrxoro paftouy 3anopi:rxoi o6lacri> - 13,4 rrann. rpu.

<lloxpaqennr craHy noxexnoi oxopoHrz s 6-tu cialcurcnx repnropiaruux
rpoMaAax 3anopi:sxoi o6lacri> -l 4,3 vnu. rpH.;

:a nporparr4oro <IHHoga[iftna exoHorair<a ra iHsecrraqii) nonaHo 2 npoexru:
dli,q'rpuvxa giuruocri Arenqii periona.nrnoro po3Br4Tr(y 3anopislr<oi o6:racri>

I1,1 lrnn. rpn.;
<Crnopenna KV <Arenqiq po3Br,rrKy Me,rirono,rq) - 3,6 vlH. rpn.
3a pe:ymraraMr.r KoHKypcnoro nia6opy nia 3anopisrKoi o6nacri nepevir rpoeKr

<Craopeuur KY <AreHqis po3Br4rKy Melironors>.
y 2018 6ylo creopeuo KY <Arenqir po:ararry Melironolg>, npug6ano Me6ri ra

KoMn'lorepHy rexxiry 4lr ycnirunoro rfyu rcuionyBaHHs r<ovyna,rsHoi ycraHoBr,t.
Harenep sgiftcnroerlcr MoHiropr.rur ra cynponig Syur<uioxyeauns Arenuii.

foroea 3anopi:sxoi o6{j
Aepx{aBnoi aAvi Hi crpauii
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