
 
Додаток 1 
 

до розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
10.04.2019                    № 193 

 
ПРОЕКТИ 

регіонального розвитку Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до           

2020 року 
 

№   
з/п Проекти Відповідальні за моніторинг 

проектів 
 

1 2 3 
 I. Програма 1. Запорізький край –                                                                                             

регіон з високим рівнем та якістю життя населення 
 

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

1) 1.1. Створення навчально-практичних 
центрів професійної (професійно-
технічної) освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

2) 1.2. Створення коворкінг-центрів для 
інформаційно-комунікативних заходів у 
Запорізькій області 

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

3) 1.3. StartUP business Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

4) 1.4. Розширення мережі бізнес-
інкубаторів на базі вищих навчальних 
закладів Запорізької області 

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

5) 1.5. Розвиток дитячого туризму в області 
 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

6) 1.6. Модернізація закладів освіти Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

   

2. Напрям 1. В. Покращення стану                                                                              
здоров’я населення: 

1) 1.7. Створення дитячого Центру 
фізіотерапевтичного лікування та 
комплексної реабілітації в м. Запоріжжя 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

2) 1.8. Удосконалення надання екстреної та 
реанімаційної допомоги мешканцям          
м. Мелітополя та Мелітопольського 
госпітального округу 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

3) 1.9. Зміцнення матеріально-технічної та 
лікувально-діагностичної бази закладів 
охорони здоров’я Запорізької області 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
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4) 1.10. Створення обласного центру 

медичної реабілітації 
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

5) 1.11. Будівництво сучасного 
хірургічного корпусу для надання 
медичної допомоги дітям 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

6) 1.12. Модернізація, будівництво, 
реконструкція, облаштування об’єктів 
спортивної, молодіжної та оздоровчої 
інфраструктури Запорізької області 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністрації 

7) 1.13. Реконструкція комплексу будівель 
та споруд стадіону «Торпедо»                 
м. Бердянськ 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністрації 

8) 1.14. Реконструкція  будівель та споруд 
комунального закладу «Запорізька 
школа вищої спортивної майстерності» 
Запорізької обласної ради 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністрації 

   
3. Напрям 1. C. Удосконалення                                                                               

управління регіональним розвитком: 
1) 1.15. Модернізація установ соціального 

захисту населення в Запорізькій області 
Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

2) 1.16 Удосконалення системи надання 
соціальних послуг шляхом 
впровадження сучасних технологій  

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

3) 1.17. Створення та підтримка 
функціонування містобудівного 
кадастру Запорізької області на 
регіональному, районному та місцевому 
рівнях 

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 

4) 1.18. Розроблення містобудівної 
документації для об’єднаних 
територіальних громад 

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 

   
4. Напрям 1. D. Забезпечення населення                                                                     

якісними житлово-комунальними                                                                  
послугами: 

1) 1.19. Розроблення техніко-економічного 
обґрунтування будівництва 
центрального групового водоводу 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації 

2) 1.20. Створення електронної карти-
схеми (бази даних) існуючої системи 
водопостачання та водовідведення 
Запорізької області 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації 

3) 1.21. Розвиток системи водопостачання 
населених пунктів області 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації 

4) 1.22. Створення та діяльність обласного 
Револьверного фонду для кредитування 
ОСББ 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
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I. Програма 2. Запорізький край –                                                                                      

інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним                            
комплексом та інфраструктурою 

 
1. Напрям 2.А. Стимулювання залучення                                                            

інвестицій: 
1) 2.1. Розробка концепції індустріальних 

парків Запорізької області 
Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

2) 2.2. Посилення спроможності об’єд-
наних територіальних громад шляхом 
розробки Інвестиційних паспортів 
об’єднаних територіальних громад 
Запорізької області 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

3) 2.3. Підтримка та наповнення 
спеціалізованого веб-сайту «Запорізька 
область – регіон можливостей» 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

4) 2.4. Проведення Інвестиційного форуму 
InCo (Інтеграція-Кооперація) 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

5) 2.5. Підвищення інституційної 
спроможності Агенції регіонального 
розвитку Запорізької області 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

6) 2.6. Проведення форуму із залученням 
внутрішніх інвесторів, розвитку 
інфраструктури та реалізації проектів 
соціальної відповідальності 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

7) 2.7. Представлення інвестиційних 
можливостей і проектів об’єднаних 
територіальних громад області на 
виставково-конгресних заходах в 
Україні та закордоном 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

8) 2.8. Створення та представлення стенду 
Запорізької області на ключових 
регіональних і національних виставково-
конгресних заходах 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

9) 
 

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

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 

10) 2.10. Будівництво пасажирського 
терміналу та обслуговуючих споруд 
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 

11) 2.11. Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у                    
м. Запоріжжя 

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 

   

2. Напрям 2. В. Розвиток малого                                                                                           
та середнього підприємництва: 

1) 2.12. Придбання для ЦНАПів 
Запорізької області спеціалізованого 
обладнання для оформлення й видачі 
паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон та ІD-картки 

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 
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2) 2.13. Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг  
Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

3) 2.14. Створення мобільного сервісу 
надання адміністративних послуг у 
Запорізькій області 

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

4) 2.15. Створення Школи бізнесу спільно з 
ВНЗ і програма «Навчання, стажування 
та менторство від запорізьких компаній» 

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

5) 2.16. Центр підтримки бізнесу, 
заснований на базі Запорізької торгово-
промислової палати 
 

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

6) 2.17. Промоція експортних можливостей 
регіону та просування товаровиробників 
області 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

   
3. Напрям 2. С. Розвиток внутрішнього                                                                         

туризму: 
1) 2.18. Реконструкція міського пляжу          

м. Приморська та будівництво сучасної 
зони відпочинку  

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

2) 2.19. Встановлення  інформаційних 
сенсорних кіосків  

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

3) 2.20. Промоція освітньо-мистецького 
середовища області 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

4) 2.21. Створення інформаційного 
туристичного центру у м. Бердянськ 
Запорізької області 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

5) 2.22. Реконструкція культурно-
туристичного комплексу «Кам’янське 
городище» 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

6) 2.23. Збереження та розвиток історико-
культурного середовища регіону 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

7) 2.24. Формування туристичного іміджу 
м. Гуляйполе шляхом розвитку бренда 
Н.І. Махна 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

8) 2.25. Патріотичний фестиваль «MLT 
Донцов FEST» 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 III. Програма 3. Запорізький край –                                                                                               
регіон розвинутих сільських територій 

 1. Напрям 3. А. Збільшення доданої                                                                            
вартості сільськогосподарської                                                                            
продукції: 

1) 3.1. Підвищення конкурентоздатності 
малого та середнього аграрного бізнесу 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
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2) 3.2. Відновлення та розвиток зрошення і 

дренажу сільгоспугідь у Запорізькій 
області  

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

3) 3.3. Розвиток сільськогосподарської 
інформаційно-консультаційної 
(дорадчої) діяльності 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

   
2.  Напрям 3. В. Підтримка зайнятості                                                                    

сільського населення: 
1) 3.4. Розвиток сільського підприємництва 

та обслуговуючої кооперації 
Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

2) 3.5. Підтримка окремих проектів у сфері 
сільського зеленого туризму в 
Запорізькій області  

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 
 

   
3. Напрям 3. С. Розвиток інфраструктури                                                                     

сільських територій: 
 3.6. Покращення якості надання 

медичних послуг сільському населенню  
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

   
IV. Програма 4. Запорізький край –                                                                                            

регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів 
 1. Напрям 4. А. Енергоефективність та                                                                

підтримка альтернативної енергетики: 
1) 4.1. Оновлення рухомого складу 

міського електротранспорту                     
м. Запоріжжя  

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури  
облдержадміністрації 

2) 4.2. Будівництво сонячних 
електростанцій  

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури  
облдержадміністрації 

3) 4.3. Будівництво підприємств по 
виробництву паливних брикетів та 
пелетів у Запорізькій області  

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури  
облдержадміністрації 

4) 4.4. Будівництво вітряної електростанції 
потужністю 500 МВт на території 
Дунаєвської, Дівнинської, Добрівської, 
Надеждинської, Гірсівської сільських 
рад Приазовського району 

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури  
облдержадміністрації 

   
2. Напрям 4. B. Створення умов для                                                                            

поліпшення стану довкілля, розвиток                                                                  
природно-заповідної справи та 
екомережі: 

1) 4.5 Розчищення, відновлення і 
підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму малих та 
cередніх річок області  

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 
 

2) 4.6. Будівництво зовнішніх мереж та 
споруд водопостачання та водовідве-
дення селища Кирилівка Якимівського 
району Запорізької області 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 
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3) 4.7. Будівництво і модернізація систем 

водовідведення та очисних споруд 
Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

4) 4.8. Будівництво, реконструкція та 
розширення полігонів твердих 
побутових відходів з будівництвом цеху 
по їх сортуванню і пакетуванню  

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

5) 4.9. Будівництво сміттєпереробних 
заводів для Мелітопольського, 
Михайлівського, Приазовського, 
Якимівського, Токмацького районів і    
м. Мелітополя Запорізької області 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

6) 4.10. Укріплення Бердянської коси – 
проектні роботи (1 етап) 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

7) 4.11. Будівництво берегоукріплювальних 
споруд на території берегової смуги вул. 
Маяковського в районі б/в «Лазурна-2» 
м. Бердянськ Запорізької області  

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

8) 4.12. Будівництво з’єднувального каналу 
для відновлення водного сполучення 
Азовського моря з Молочним лиманом  

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

9) 4.13. Пропаганда охорони 
навколишнього природного середовища  

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 
Виконуючий обов’язки директора 
Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації 

 
                       В. САМУСЬ 

 


