
Додаток 1 
ЗВІТ 

        про виконання плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року в Запорізькій області за І півріччя 2019 року 

 

Найменування 
завдання Держа-

вної стратегії 

Найменування 
заходу 

Дата поча-
тку/ заве-
ршення 

здійснення 
заходу 

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання 

Індикатори результативності виконання       
завдання 

Стан виконан-
ня завдання (з 
порівняльною 
оцінкою фак-
тично викона-
ного і заплано-

ваного) 

Проблемні 
питання, їх 
вплив на 

виконання 
завдання (з 
поясненням 
причини їх 
виникнення 
та зазначен-
ням механі-

зму вирі-
шення) 

 

назва, дата та 
 номер рішення про 
реалізацію програми 

(проекту) регіонального 
розвитку, що реалізу-
ється в рамках заходу  

обсяг фінансування, 
передбачений програ-
мою (проектом) регіо-
нального розвитку, 
що реалізується в 

рамках заходу  

фактично профінансова-
ний обсяг коштів за 

програмою (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується в рамках 

заходу  

тих, що 
діють з 
початку 

виконання 
завдання 

тих, що 
затверджені  
у звітному 

періоді 

з початку 
реалізації 
програми 
(проєкту) 

за звітний 
період 

з початку 
реалізації 
програми 
(проєкту) 

за звітний 
період 

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру 

прогнозо-
ване зна-

чення 
індикатора 

фактичне 
значення 

індикатора 

відхи-
лення 
(+/-) 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
І. Нормативно-правове та організаційне забезпечення досягнення цілей державної регіональної політики 

Підвищення 
рівня конкуре-
нтоспромож-
ності регіонів 

              

 

2.  Впровадження 
системи страте-
гічного плану-
вання регіональ-
ного розвитку на 
засадах смарт-
спеціалізацій з 
урахуванням 
світових ринко-
вих та технологі-
чних тенденцій 
інноваційного 
розвитку, конку-
рентоспромож-
них напрямів 
економічної дія-
льності 

До 
01 липня  

2019 
року 

- - - - - - Пропозиції до 
проєкту Ме-
тодики підго-
товлено та 
подано Мініс-
терству регіо-
нального роз-
витку, будів-
ництва та 
житлово-
комунального 
господарства 
України 

- - - Проєкт Ме-
тодики роз-
роблення 
регіональних 
стратегій 
розвитку і 
планів захо-
дів з їх реалі-
зації, а також 
проведення 
моніторингу 
та оцінки 
результатив-
ності їх реа-
лізації на 
засадах 
смарт-
спеціалізації 
для пропо-
зицій та 
зауважень до 
облдержад-
міністрації 
не надходив  

- 
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3. Створення 
умов для активі-
зації співпраці 
між суб’єктами 
підприємництва 
та закладами 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти 
і закладами ви-
щої освіти 

2019 рік - - - - - - Пропозиції 
підготовлено 
та подано 
Міністерству 
освіти і науки  
України 

- - - Проєкт Ме-
тодичних 
рекоменда-
цій щодо 
адаптації 
навчальних 
програм до 
потреб рин-
ку праці, в 
тому числі 
шляхом 
проведення 
профорієн-
таційних 
заходів для 
пропозицій 
та зауважень 
до облдер-
жадмініст-
рації не над-
ходив 

- 

 

5. Сприяння роз-
витку механізмів 
і видів державної 
допомоги 
суб’єктам госпо-
дарювання для 
забезпечення 
розвитку регіонів 
та підтримки 
підприємництва, 
у тому числі 
запровадження: 
мікрокредиту-
вання для запо-
чаткування і 
ведення власної 
справи; надання 
позик на прид-
бання і впрова-
дження іннова-
ційних техноло-
гій 

До  
01 бере-

зня 
2019 
року 

- - - - - - Пропозиції 
підготовлено 
та подано 
Міністерству 
економічного 
розвитку і 
торгівлі Укра-
їни 

- - - Проєкти 
нормативно-
правових 
актів щодо 
впроваджен-
ня нових 
механізмів 
підтримки 
підприємниц-
тва для про-
позицій та 
зауважень до 
облдержад-
міністрації не 
надходили 

- 

 

2019-
2020 
роки 

Комплексна програма 
розвитку малого і сере-
днього підприємництва 
в Запорізькій області на 
2019-2020 роки (рішен-
ня обласної ради 
від14.03.2019 № 32,  
далі – Комплексна про-
грама) 

680,0 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет 

240,0 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет)  

- - Здійснення 
заходів у рам-
ках виконання 
Комплексної 
програми 

- - - У 2019 році 
планується 
надання фі-
нансової 
підтримки у 
розмірі        
100 тис. грн 
на безповоро-
тній основі на 
реалізацію 
бізнес-планів 
(для учасни-
ків мережі 
бізнес-

- 
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інкубаторів 
на конкурс-
них засадах); 
140 тис. грн – 
на організа-
цію прове-
дення майс-
тер-класів для 
учасників та 
підсумкової 
битви старта-
пів за участі 
вітчизняних 
та закордон-
них експертів 

 

7. Сприяння за-
провадженню 
механізмів дер-
жавної допомоги 
суб’єктам госпо-
дарювання для 
забезпечення 
розвитку регіо-
нів, спрямованих 
на відшкодуван-
ня 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 допо-
моги нових ро-
бочих місць; на 
оренду землі та 
будівель; на ви-
трати, пов’язані з 
придбанням оре-
ндованого майна 

До  
31 бере-

зня 
2019 
року 

- - - - - - Пропозиції 
підготовлено 
та подано 
Міністерству 
економічного 
розвитку і 
торгівлі Укра-
їни 

- - - Проекти 
нормативно-
правових 
актів щодо 
запрова-
дження но-
вих механіз-
мів держав-
ної допомо-
ги суб’єктам 
господарю-
вання для 
забезпечення 
розвитку 
регіонів для 
пропозицій 
та зауважень 
до облдержа-
дміністрації 
не надходили 

- 

 

2019-
2020 
роки 

Комплексна програма 
розвитку малого і сере-
днього підприємництва 
в Запорізькій області на 
2019-2020 роки (рішен-
ня обласної ради 
від14.03.2019 № 32,  
далі – Комплексна про-
грама) 

1500,0 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
 

200,0 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
  

- - Здійснення 
заходів у рам-
ках виконання 

Комплексної 
програми 

- - - У 2019 році 
планується 
запрова-
дження ме-
ханізму час-
ткового від-
шкодування 
відсоткових 
ставок за 
кредитами 
банків 

- 
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8. Врегулювання 
на законодавчо-
му рівні питання 
розроблення та 
координації  регі-
ональних програм 
розвитку проми-
словості з вико-
ристанням механі-
змів державної 
підтримки пріо-
ритетних напря-
мів розвитку 
регіону, що  ви-
значені на заса-
дах смарт-
спеціалізацій, та 
державної підт-
римки суб’єктів 
господарювання 
на проведення 
наукових дослі-
джень, технічний  
розвиток та інно-
ваційну діяль-
ність  відповідно 
до цих пріорите-
тів 

До  
31 бере-

зня 
2019 
року 

- - - - - - Пропозиції 
підготовлено 
та подано 
Міністерству 
економічного 
розвитку і 
торгівлі Укра-
їни 

- - - Проєкти 
законодавчих 
актів з зазна-
ченого пи-
тання для 
пропозицій 
та зауважень 
до облдержа-
дміністрації 
не надходили. 
Водночас, 
триває робо-
та із визна-
чення стра-
тегічного 
пріоритету 
для Запорі-
зької області 
на засадах 
смарт-
спеціалізації 
(див. п.2 
аналітичної 
записки) 

- 

Територіальна 
соціально-
економічна 
інтеграція і 
просторовий 
розвиток 

              

 

15. Розроблення 
містобудівної 
документації на 
регіональному та 
місцевому рівні 

До  
01 жовт-

ня  
2020 
року 

Місцеві програми з 
розроблення місто-
будівної документації 

14883,3 
тис. грн. 
(місцеві 
бюдже-

ти) 

14883,3 
тис. грн. 
(місцеві 
бюдже-

ти) 

3642,5 
тис. грн.  
(місцеві 

бюджети) 

3642,5 
тис. грн.  
(місцеві 

бюджети) 

Розроблено 
(оновлено) та 
затверджено 
містобудівну 
документацію 
населених 
пунктів обла-
сті 

75 % 
(2020 рік) 

67 % - 8 в.п. У І півріччі 
2019 року 
затверджено 
14 генераль-
них планів 
населених 
пунктів, 
14 планів 
зонування 
територій та  
7 детальних 
планів тери-
торій 

Брак 
коштів у 
місцевих 
бюджетах 
на розроб-
лення міс-
тобудівної 
документа-
ції 

 17. Розвиток 
комплексної 

2019 рік Обласна цільова про-
грама національно-

300,0 
тис. грн. 

300,0 
тис. грн. 

62,752 
тис. грн. 

62,752 
тис. грн. 

Проєкт рі-
шення облас-

- - - Рішенням 
обласної 

- 
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системи націона-
льно-
патріотичного 
виховання відпо-
відно до цінніс-
них орієнтирів та 
індикаторів ефе-
ктивності реалі-
зації заходів 
згідно з Указом 
Президента 
України від 
13 жовтня 2015 р. 
№ 580 «Про 
Стратегію націо-
нально-
патріотичного 
виховання дітей 
та молоді на 
2016-2020 роки» 

патріотичного вихо-
вання молоді на 2017-
2021 роки, зі змінами 
та доповненнями 
(рішення обласної 
ради від 06.04.2017 
№ 64) 

(облас-
ний бю-

джет) 

(облас-
ний бю-

джет)  

(обласний 
бюджет) 

(обласний 
бюджет) 

ної ради про 
внесення змін 
та доповнень 
до обласної 
цільової про-
грами націо-
нально-
патріотичного 
виховання 
молоді на  
2017-2021 
роки, затвер-
дженої рішен-
ням обласної 
ради від 
06.04.2017 № 64 
(зі змінами), 
підготовлено 
та подано 
обласній раді 
для розгляду 
та затвер-
дження в 
установлено-
му порядку 

ради від 
20.12.2018 
№ 53З внесе-
но зміни та 
доповнення 
до обласної 
цільової 
програми 
національно-
патріотично-
го виховання 
молоді на 
2017-2021 
роки (рі-
шення обла-
сної ради від 
06.04.2017 
№ 64)  

 

18. Створення 
умов для змен-
шення обсягів 
утворення відхо-
дів та збільшення 
обсягу їх переро-
бки та повторно-
го використання 
на регіональному 
рівні 

До  
01 жовт-

ня 
2020 
року 

- - - - - - Регіональний 
план управ-
ління відхо-
дами у Запорі-
зькій області 
розроблено та 
затверджено в 
установлено-
му порядку 

1 0 -1 Здійснюється 
підготовка 
проєкту Тех-
нічного за-
вдання (див. 
п.18 аналі-
тичної запи-
ски) 

- 

 

19. Визначення 
на регіональному 
та місцевому 
рівні пріоритетів 
і завдань щодо 
формування, 
збереження та 
невиснажливого 
використання 
екомережі, фор-
мування просто-
рового розташу-
вання її структу-
рних елементів, 
розвитку системи 

До  
01 січня  

2020 
року 

Регіональна програма 
будівництва, реконструк-
ції, модернізації об’єктів 
інфраструктури, соціаль-
но-культурного та еколо-
гічного призначення на 
період до 2020 року (рі-
шення обласної ради від 
26.01.2017 № 56, зі зміна-
ми) 

400,0 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
 

400,0 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
 

-  - Місцеві схеми 
формування 
екомережі 
Велико-
білозерського, 
Веселівського, 
Михайлівсь-
кого та Розів-
ського райо-
нів розроблені 
та затверджені 
місцевими 
радами   

21 
(2019 рік) 

17 
(2018 
рік) 

-4 Укладено 
договір з ПП 
«Центр еко-
логічного 
управління» 
на суму 
397 тис. грн. 
Термін вико-
нання робіт – 
до 15.11.2019 
(див. п. 19 
аналітичної 
записки) 

- 
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території та 
об’єктів природ-
но-заповідного 
фонду 

 

22. Визначення 
на регіональному 
та місцевому 
рівні напрямів 
розвитку системи 
надання соціаль-
них послуг, у 
тому числі підт-
римки суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, гро-
мадських, благо-
дійних організа-
цій та інших 
суб’єктів надання 
соціальних послуг 
недержавного 
сектору 

До  
01 січня  

2020 
року 

Обласна програма соці-
альної підтримки вете-
ранів війни, праці, дітей 
війни, осіб з інвалідніс-
тю, інших соціальних 
груп населення, що 
перебувають у складних 
життєвих обставинах 
«Назустріч людям» на 
2015-2019 роки (рі-
шення обласної ради 
від 25.12.2014 № 28, 
зі змінами); 
 
 
 
 
обласна програма 
виконання завдань і 
заходів Державної 
цільової програми 
«Національний план 
дій з реалізації Кон-
венції про права ін-
валідів» на період до  
2020 року (рішення 
обласної ради від 
22.11.2012 № 18, зі 
змінами) 

48226,8 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

378,4 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
 
 
 
 
 

48226,8 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

378,4 
тис. грн. 
(облас-
ний бю-

джет) 
   

29384,3 
тис. грн.  

(обласний 
бюджет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

347,7 
тис. грн. 

(обласний 
бюджет) 

 
 

29384,3 
тис. грн.  

(обласний 
бюджет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

347,7 
тис. грн. 

(обласний 
бюджет) 

  

Проєкти рі-
шень обласної 
ради про вне-
сення змін та 
доповнень до 
обласних про-
грам:  соціа-
льної підтри-
мки ветеранів 
війни,  праці, 
дітей війни, 
інвалідів,  
інших соціаль-
них  груп на-
селення, що 
перебувають у 
складних жит-
тєвих обста-
винах «Назу-
стріч людям» 
на 2015 - 2019 
роки (рішення 
обласної ради 
від 25.12.2014 
№ 28, зі змі-
нами) та ви-
конання за-
вдань і заходів 
Державної 
цільової про-
грами «Націо-
нальний план 
дій з реаліза-
ції Конвенції 
про права 
інвалідів» на 
період до  
2020 року 
(рішення об-
ласної ради 
від 22.11.2012 
№ 18, зі змі-
нами) підго-
товлені та 
подані облас-
ній раді для 

- - - Відповідні 
проєкти 
рішень по-
дані до об-
ласної ради 
для розгляду 
та затвер-
дження в 
установле-
ному поряд-
ку 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
розгляду та 
затвердження 
в установле-
ному порядку 

Ефективне 
державне 
управління у 
сфері регіона-
льного розвитку 

              

 

26. Удоскона-
лення порядку 
проведення моні-
торингу показ-
ників розвитку 
адміністративно-
територіальних 
одиниць для ви-
значення терито-
рій, що потребу-
ють здійснення 
заходів стиму-
лювання їх роз-
витку 

У тримі-
сячний 
строк з 
дня на-
брання 

чинності 
Законом 
України 

«Про 
внесення 
змін до 
Закону 

України 
«Про 

стимулю-
вання 

розвитку 
регіонів» 

- - - - - - Пропозиції 
опрацьовано 
та подано 
Міністерству 
регіонального 
розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства 
України 

- - - Проєкт нор-
мативно-
правового 
акту щодо 
порядку 
проведення 
моніторингу 
показників 
розвитку 
адміністрати-
вно-
територіаль-
них одиниць 
для визна-
чення тери-
торій, що 
потребують 
здійснення 
заходів сти-
мулювання 
їх розвитку,  
для пропо-
зицій та 
зауважень до 
облдержад-
міністрації 
не надходив 

- 

 

27. Удоскона-
лення механізму 
фінансування 
регіонального 
розвитку за раху-
нок коштів держа-
вного фонду ре-
гіонального роз-
витку, підвищен-
ня ефективності 
відбору та оцінки 
програм і проек-
тів регіонального 

До  
01 січня  

2020 
року 

- - - - - - Пропозиції 
опрацьовано 
та подано 
Міністерству 
регіонального 
розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства 
України 

- - - Пропозиції 
до проєкту 
Закону 
України 
«Про вне-
сення змін 
до статті 241 
Бюджетного 
кодексу 
України 
(щодо удо-
сконалення 
механізму 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
розвитку відпо-
відно до цілей та 
пріоритетів дер-
жавної регіона-
льної політики 

фінансуван-
ня регіона-
льного роз-
витку)» по-
дано Мінре-
гіону Украї-
ни 

 

28. Визначення 
цілей державної 
регіональної 
політики та ос-
новних завдань 
центральних та 
місцевих органів 
виконавчої влади 
і органів місце-
вого самовряду-
вання на 2021- 
2027 роки 

До  
01 бере-

зня 
2020 
року 

- - - - - - Пропозиції 
опрацьовано 
та подано 
Міністерству 
регіонального 
розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства 
України 

- - - Пропозиції до 
проєкту Дер-
жавної стра-
тегії регіона-
льного розви-
тку на період 
до 2027 року 
підготовлено 
та подано 
Мінрегіону 
України 
(лист від 
25.03.2019       
№  
02120/08-19) 

- 

 

30. Розроблення 
та впровадження 
навчальних про-
грам підвищення 
кваліфікації дер-
жавних службо-
вців, посадових 
осіб місцевого 
самоврядування з 
питань держав-
ного управління 
регіональним 
розвитком 

2019 рік - - - - - - Розроблено та 
впроваджено 
відповідні 
навчальні 
програми 

75 61 -14 У І півріччі 
2019 року 
розроблено 
та реалізова-
но 61 навча-
льну про-
граму (див. 
п.30 аналі-
тичної запи-
ски) 

- 

 

32. Удоскона-
лення правових 
засад створення 
та функціону-
вання агенцій 
регіонального 
розвитку 

До  
01 січня  

2020 
року 

- - - - - - Пропозиції 
опрацьовано 
та подано 
Міністерству 
регіонального 
розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства 
України 

- - - Облдержад-
міністрацією 
опрацьовано 
та погоджено 
в цілому 
проєкт Зако-
ну України 
«Про внесен-
ня змін до 
Закону Укра-
їни «Про 
засади дер-
жавної регіо-
нальної полі-
тики» яким, 

- 
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