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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

АТО/ООС – антитерористична операція на сході України/операція Об’єднаних 

сил на сході України. 

ВНЗ – вищий навчальний заклад. 

ВПО – внутрішньо переміщені особи. 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

ДСТУ – державні стандарти України. 

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа. 

ЄС – Європейський Союз. 

ІТ – інформаційні технології. 

КВНЗ – комунальний вищий навчальний заклад. 

КЗ – комунальний заклад. 

КНП – комунальне некомерційне підприємство. 

КП – комунальне підприємство. 

КУ – комунальна установа. 

МСБ – малий та середній бізнес. 

МСП – мале і середнє підприємництво.  

ОМС – орган місцевого самоврядування. 

ОТГ – об’єднана територіальна громада. 

ПЗФ – природно-заповідний фонд. 

ПНЗ – позашкільний навчальний заклад. 

СДЮСШОР – спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського 

резерву. 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг. 

ЦПМСД – центр первинної медичної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

I.   ВСТУП 

Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до  

2027 року (далі – Стратегія) є основним документом на довгострокову 

перспективу, який визначає напрями подальших дій у сфері реформування 

економіки регіону, розробки і фінансування регіональних та місцевих програм 

соціально-економічного розвитку. 

Стратегічним баченням визначено: Запорізький край – історико-

культурна столиця південно-східної України, регіон з безпечними умовами та 

високою якістю життя, сприятливим бізнес-середовищем та високо-

технологічною економікою, конкурентоспроможною в національному та 

світовому просторі. 

Стратегічне бачення досягатиметься у процесі реалізації чотирьох 

стратегічних цілей: 

Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу та підвищення якості 

життя населення; 

Стратегічна ціль 2. Конкурентоспроможна економіка регіону (яка 

розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та глобальному 

просторі; 

Стратегічна ціль 3. Гармонійний просторовий розвиток; 

Стратегічна ціль 4. Екологічна безпека та збереження природних 

ресурсів. 

Стратегія буде реалізовуватися у два етапи: перший – 2021-2023 роки,                  

другий – 2024-2027 роки.  

Перший етап – виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до  

2027 року (далі – План заходів), пріоритетним завданням якого є пошук 

конкурентних переваг та можливостей області для активного розвитку видів 

економічної діяльності, які запропоновані у якості смарт-спеціалізації; 

вирівнювання територіальних диспропорцій, зокрема шляхом розвитку 

економічної і соціальної інфраструктури; створення безпечних та комфортних 

умов життєдіяльності мешканців регіону. 

План заходів розроблений відповідно до Законів України «Про засади 

державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», 

згідно з вимогами Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів 

(постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, із змінами) та 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації 

(наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 31.03.2016 № 79, із змінами). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16#n13
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Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями 

Стратегії: 

Програма 1: Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя 

населення. 

Програма 2: Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на 

засадах смарт-спеціалізації) у національному та глобальному просторі. 

Програма 3: Гармонійний просторовий розвиток. 

Програма 4: Екологічна безпека та збереження природних ресурсів. 

 
Стратегічні цілі 

1. Розвиток 

людського капіталу 

та підвищення якості 

життя населення 

2. Конкурентоспроможна 

економіка регіону (яка 

розвивається на засадах 

смарт-спеціалізації) у 

національному та 

глобальному просторі 

3. Гармонійний 

просторовий розвиток 

4. Екологічна 

безпека та 

збереження 

природних ресурсів 

Оперативні цілі 

1.1. Збереження та 

розвиток людського 

потенціалу 

2.1. Індустріально-

технологічний розвиток 

економіки на 

інноваційних засадах 

3.1. Стимулювання 

економічної 

активності територій 

регіону 

4.1. Охорона та 

раціональне 

використання водних 

ресурсів та зниження 

негативного впливу 

на атмосферу 

 

1.2. Створення умов 

для зростання та 

добробуту, 

комфортного та 

безпечного 

проживання 

мешканців 

 

2.2. Розвиток бізнес-

екосистеми регіону 

3.2. Підтримка 

перспективних видів 

аграрно-

промислового 

виробництва 

4.2. Розв’язання 

проблеми 

негативного впливу 

відходів на довкілля 

та здоров’я 

населення 

1.3. Забезпечення 

взаємодії органів 

влади, бізнесу, 

громади, особи 

2.3. Нарощення 

туристично-

рекреаційного потенціалу 

3.3. Інфраструктурне 

забезпечення 

просторового 

розвитку 

4.3. Збереження 

біологічного та 

відновлення 

ландшафтного 

розмаїття області 

 

 2.4. Модернізація 

транспортно-логістичної 

інфраструктури в умовах 

зовнішніх викликів 

 4.4. Екологічний 

моніторинг та 

інформування 

 

При підготовці Плану заходів Стратегії було взято до уваги: 

основні положення цілі та завдання проєкту Державної стратегії 

регіонального розвитку України до 2027 року; 

європейський досвід стратегічного планування регіонального розвитку, 
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зокрема в частині активації принципів смарт-спеціалізації в регіонах; 

найбільш пріоритетні напрями розвитку області, які можуть бути 

досягнуті на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього 

можуть бути залучені;  

наявні і потенційні джерела фінансування і можливості для реалізації 

проєктних ідей, а також їх відповідність цілям і завданням Стратегії;  

результати моніторингу реалізації Стратегії регіонального розвитку 

Запорізької області до 2020 року, основні переваги, недоліки та ризики, які 

виникали в ході виконання  Планів її реалізації; 

необхідність зміцнення економічної спроможності окремих 

територіальних громад та регіону загалом в контексті продовження 

децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування; 

важливість дотримання принципів сталого розвитку, які  вимагають 

інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і 

екологічних цілей. 

Протягом вересня-жовтня 2019 року тривав масштабний збір проєктних 

ідей щодо технічних завдань на проєкти регіонального розвитку (загалом 

надійшло 266 проєктних заявок). Структурними підрозділами 

облдержадміністрації проведені засідання тематичних робочих підгруп 

експертів щодо відбору проєктних ідей за напрямами. У засіданнях взяло 

участь широке коло осіб зацікавлених у регіональному розвитку (представники 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, провідних 

установ, організацій і підприємств, громадських організацій, науковці та інші 

особи), які мають досвід та практичні надбання  у сферах пов’язаних із 

досягненням відповідної стратегічної цілі з реалізації Стратегії. 

План заходів безпосередньо опрацьовано Державною установою 

«Інститут регіональних досліджень  ім. М.І. Долішнього НАН України» за 

активної участі представників Керівного комітету та Робочої групи з розробки 

Стратегії. 

У процесі підготовки Плану заходів застосовувалася європейська 

методологія стратегічного і операційного планування. Принципи та 

інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер 

втручання, передбачають:  

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на 

основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, 

організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених 

сторін.  

Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної 

згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку 

спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а 

також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні 
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інтереси.  

Сталість – результат застосування уставлених принципів і 

методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і 

операційних елементів (цілей, заходів, програм).  

Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін 

та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних 

заходів. 

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з 

метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.  

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у 

планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня 

з можливою більшою конкретизацією.  

Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів 

регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки 

регіонального розвитку.  

Субсидіарність – передачі владних повноважень на найнижчий рівень 

управління для найбільш ефективної реалізації. 

У контексті гармонізації просторового розвитку регіону важливого 

значення набуває реалізація проєктів, спрямованих на територіальну 

деконцентрацію економічної активності в регіоні та формування центрів 

соціально-економічного зростання шляхом стимулювання розвитку міст 

обласного значення, налагодження міжтериторіальних взаємозв’язків та 

міжмуніципального співробітництва, ефективного використання соціально-

економічного потенціалу сільських та приморських територій. 

Система моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану 

заходів. 

З метою забезпечення постійного контролю за станом виконання Плану 

заходів  передбачається створення відповідної системи моніторингу. 

Така система є невід’ємною складовою частиною системи моніторингу та 

оцінки результативності виконання Стратегії регіонального розвитку 

Запорізької області на період до 2027 року, яка буде включати, зокрема: 

документ (розпорядження голови облдержадміністрації) про організацію 

моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів, у 

тому числі склад моніторингової групи; 

систему індикаторів (результатів), що характеризують результативність 

реалізації програм регіонального розвитку і проєктів, які реалізуються в рамках 

цих програм. 

Моніторинг базується на розгляді показників (індикаторів), визначених 

Стратегією. Ці індикатори можуть бути досягнуті при умові виконання 

базового сценарію розвитку області та України і забезпечення відповідного 

фінансування за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та 

надходження коштів із зовнішніх джерел фінансування. 
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Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

регіональних планів заходів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. Відповідний звіт про результати моніторингу подається 

обласній раді щороку.  

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 

уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним 

бюджетний рік. 

 

II. ПРОГРАМИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ СТРАТЕГІЇ 

1. Програма 1. Розвиток людського капіталу та підвищення якості 

життя населення. 

 

Зважаючи на те, що стратегічною метою економічного розвитку 

сучасного суспільства є добробут людини незалежно від місця її проживання, 

найвища пріоритетність при відборі проєктів реалізації Стратегії надавалась 

тим, які спрямовувались на розвиток людського потенціалу Запорізької області 

та підвищення якості життя мешканців. 

Якість життя – це оцінка певного набору умов та характеристик життя 

людини, а також ступінь задоволеності людиною тими умовами та 

характеристиками життя. Основними складовими якості життя населення 

виступає рівень їх доходів,  комфортність житлово-комунальних умов, якість 

послуг охорони здоров'я, освіти, культури, а також безпечність середовища 

життєдіяльності. Аналіз соціально-економічного становища області дозволяє 

стверджувати про наявність проблем, які потребують подолання, в усіх із 

зазначених сфер. 

Основними напрямами прикладання зусиль при реалізації Стратегії у 

періоді 2021-2023 років тут мають стати:  

модернізація медичної інфраструктури та підвищення якості медичних 

послуг, зокрема в частині профілактики, виявлення на ранніх стадіях та 

лікування найбільш поширених в регіоні соціально небезпечних хвороб, 

охорони материнства та дитинства, а також активної популяризація здорового 

способу життя; 

забезпечення надання якісних освітніх послуг та рівного доступу до них, 

розвиток інклюзивної освіти; 

розвиток компетенцій та вмінь у контексті вимог ринку праці з 

урахуванням потреб усіх груп населення;  

активна молодіжна політика; 

розвиток фізичної культури та спорту, що сприятиме збереженню та  

примноженню фізіологічних та функціональних резервів людини, а відповідно, 

забезпечення високого рівня її здоров’я і працездатності, підвищення активного 

творчого довголіття та тривалості життя; 
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створення умов для комфортного і безпечного середовища 

життєдіяльності, яке визначається рівнем захищеності  життєво важливих 

інтересів особи, є запорукою уникнення міграційних настроїв у громаді та 

ексклюзії окремих груп населення із процесів соціально-економічного розвитку 

регіону. 

Структура Програми 

Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1 «Розвиток людського капіталу 

та підвищення якості життя населення», та включає в себе 3 відповідні 

напрями: 

напрям 1. А. Збереження та розвиток людського потенціалу; 

напрям 1. В. Створення умов для зростання добробуту, комфортного та 

безпечного проживання мешканців; 

напрям 1. С. Забезпечення взаємодії органів влади, бізнесу, громади, 

особи. 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 

21 проєкт. 

 

Проєкт 
Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Напрям 1. А. Збереження та розвиток людського потенціалу 

1.1. Створення централізованого інформаційного 

медичного простору 

Запорізька область 

1.2. Вдосконалення системи надання екстреної 

медичної допомоги 

Запорізька область 

1.3. Модернізація матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я для надання якісних медичних 

послуг 

Запорізька область 

1.4. Створення нового освітнього простору Запорізька область 

1.5. «Youth Zpplatform» – платформа всебічного 

особистісного розвитку із використанням найкращих 

кейсів молодіжної роботи 

Запорізька область 

1.6. Розвиток спортивної інфраструктури, створення 

умов для занять фізичною культурою та спортом 

Запорізька область 

Напрям 1. В. Створення умов для зростання добробуту, комфортного та безпечного 

проживання мешканців 

1.7. Підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Запорізька область 

1.8.  Впровадження новітніх соціальних технологій 

соціальної роботи з сім’ями та розвиток системи 

надання комплексної допомоги постраждалим від 

насильства 

Запорізька область 

1.9. Формування у населення культури миру та 

нетерпимості до проявів насильства 

Запорізька область 

1.10. Розвиток соціальних послуг в громаді відповідно 

до потреб її мешканців 

 

Запорізька область 
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Проєкт 
Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

1.11. Покращення якості надання соціальних послуг 

інтернатними установами системи соціального захисту 

населення області 

Запорізька область 

1.12. Розвиток житлового будівництва Запорізька область 

1.13. Розвиток систем водопостачання та 

водовідведення населених пунктів області 

Запорізька область 

1.14. Будівництво зовнішніх мереж та споруд 

водопостачання та водовідведення селища Кирилівка 

Якимівського району Запорізької області 

смт Кирилівка Якимівського 

району Запорізької області 

1.15. Розвиток дорожнього господарства в населених 

пунктах області 

Запорізька область 

1.16. Розбудова зелених зон в населених пунктах 

області 

Запорізька область 

1.17. Підвищення якості надання адміністративних 

послуг 

Запорізька область 

1.18. Оповіщення населення області про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час і в 

особливий період 

Запорізька область 

1.19. Ефективне управління та безпека в умовах 

зовнішніх і внутрішніх викликів 

Запорізька область 

Напрям 1. С. Забезпечення взаємодії органів влади, бізнесу, громади, особи 

1.20. Сучасні інформаційні технології для бізнесу 

 

Запорізька область 

1.21. Активні люди – сильна громада Запорізька область 

Всього: 21 проєкт 
 

Напрям 1. А. Збереження та розвиток людського потенціалу. 

З одного боку, умови розвитку людського капіталу, зростання його 

потенціалу значною мірою пов'язані з соціально-економічним становищем у 

регіоні, а з іншого, накопичення сукупного людського капіталу і зміцнення 

його потенціалу сприяють збільшенню віддачі від нього на благо соціально-

економічного розвитку області, покращення рівня життя, підвищення 

добробуту населення. Отже, зусилля усіх стейкхолдерів регіональної системи 

мають бути спрямовані на створення необхідних умов для розвитку та 

піднесення людського капіталу, підвищення рівня ефективності його 

використання і забезпечення на цій основі відповідного соціально- 

економічного зростання. 

Реалізація проєктів напряму 1. А. сприятиме модернізації системи 

публічних послуг (охорони здоров’я, освіти, культури тощо), що забезпечить 

зростання середньої тривалості життя, подолання дисбалансу між попитом і 

пропозицією робочої сили на ринку праці області, зростання рівня зайнятості 

населення, зростання громадської активності та патріотизму молоді, 

розширення можливостей для її інтелектуального та творчого розвитку. 
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Впровадження 6 проєктів напряму 1. А. передбачає вплив на покращення 

ситуації у сфері збереження та розвитку людського потенціалу шляхом: 

створення централізованого інформаційного медичного простору; 

покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; 

модернізації мережі та матеріально-технічного забезпечення закладів 

освіти; 

модернізації професійно-технічної освіти та впровадження дуальної 

форми навчання; 

діджиталізації освітньої сфери; 

запуск платформи всебічного особистісного розвитку із використанням 

найкращих кейсів молодіжної роботи; 

будівництво та реконструкцію об’єктів спортивної інфраструктури. 

Напрям 1. В. Створення умов для зростання добробуту, комфортного 

та безпечного проживання мешканців. 

Забезпечення комфортного та безпечного середовища життєдіяльності 

для людей на всій території регіону, незалежно від розташування місцевості, - є 

одним з визначальних критеріїв ефективності системи управління в регіоні. 

Громадяни мешкають у конкретних містах, селищах і селах, де повсякденно 

мають вирішуватись проблеми їх життєзабезпечення. 

Реалізація проєктів напряму 1.В. направлена не лише на забезпеченість 

населення області якісними житлово-комунальними послугами, а й на 

підвищення територіальної доступності таких послуг, впровадження 

превентивних механізмів щодо попередження основних ризиків у сфері 

соціального захисту та поглиблення проблем бідності населення, зменшення 

кількості дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Для зростання рівня добробуту мешканців 13 проєктами напряму 1. В. 

передбачається: 

підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

впровадження новітніх технологій соціальної роботи з сім’ями та 

розвиток системи ефективного реагування, надання комплексної допомоги 

постраждалим від домашнього або гендерно-обумовленого насильства, 

забезпечення соціальними послугами мешканців громади відповідно до їх 

потреб; 

розвиток житлового будівництва та модернізація систем водопостачання 

та водовідведення населених пунктів області; 

розвиток дорожнього господарства та розбудова зелених зон в населених 

пунктах області; 

підвищення якості надання адміністративних послуг; 

створення безпечного середовища.  



12 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

Напрям 1. С. Забезпечення взаємодії органів влади, бізнесу, громади, 

особи. 

На сучасному етапі постала необхідність побудови принципово нової 

моделі взаємовідносин між органами влади, підприємницькими структурами, 

представниками громад та органами місцевого самоврядування. 

Умовою вдосконалення регіональної політики є зростання рівня 

включеності усіх суб’єктів економіки регіону до процесів управління 

регіональним розвитком та ефективне використання їх соціально-економічного 

потенціалу задля досягнення стратегічних цілей. 

Реалізація 2 проєктів напряму 1. С. направлена на активізацію процесів 

співробітництва всіх гілок влади та місцевого самоврядування, інших 

зацікавлених осіб з метою: 

впровадження ефективних майданчиків для діалогу між представниками 

бізнесу, влади та громади; 

залучення представників бізнесу до реалізації місцевих програм та 

проєктів. 
Очікувані результати 

Успішна реалізація проєктів Програми 1 «Розвиток людського капіталу та 

підвищення якості життя населення» сприятиме досягненню таких результатів: 

трансформація системи охорони здоров’я, що забезпечить якісну, ефективну, 

доступну медичну допомогу всім верствам населення; 

зниження темпів розповсюдження та смертності від ускладнень серцево-

судинних, судинно-мозкових захворювань, онкологічних та соціально-небезпечних 

хвороб;  

модернізація освітньої інфраструктури, підвищення якості освіти регіоні; 

удосконалення системи професійно-технічної освіти відповідно до вимог 

ринку праці в регіоні; 

подолання дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили на ринку 

праці області; 

зростання рівня доходів;  

популяризація здорового способу життя серед населення області; 

збереження та розширення інфраструктури та кадрового потенціалу у сфері 

фізкультури та спорту; 

зростання громадської активності та патріотизму молоді, розширення 

можливостей для її інтелектуального та творчого розвитку; 

розвиток інфраструктури соціального захисту; 

модернізація водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення 

ефективності та надійності його функціонування; 

підвищення забезпеченості населення регіону газопостачанням та якісною 

питною водою; 

оновлення житлового фонду регіону; 

підвищення якості та доступності адміністративних послуг для мешканців 
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регіону; 

підтримка дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

модернізація системи цивільного захисту та посилення громадської безпеки в 

регіоні; 

стимулювання громадської активності;  

сприяння формуванню партнерських відносин органів влади, місцевих рад, 

бізнесу та громадян у розв’язанні питань регіонального та місцевого значення. 

 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

Напрям 1. А. Збереження та розвиток людського потенціалу 

1.1. Створення централізованого 

інформаційного медичного простору 

25 000,00 15 000,00 5 000,00 45 000,00 

1.2. Вдосконалення системи надання екстреної 

медичної допомоги 

58 616,67 50 900,00 50 900,00 160 416,67 

1.3. Модернізація матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я для надання 

якісних медичних послуг 

400 187,15 241 753,49 148 591,35 790 531,99 

1.4. Створення нового освітнього простору 290 000,00 225 000,00 260 000,00 775 000,00 

1.5. «Youth Zpplatform» – платформа 

всебічного особистісного розвитку із 

використанням найкращих кейсів молодіжної 

роботи 

9 639,00 2 669,00 1 709,00 14 017,00 

1.6. Розвиток спортивної інфраструктури, 

створення умов для занять фізичною 

культурою та спортом 

194 000,00 75 000,00 78 000,00 347 000,00 

Напрям 1. В. Створення умов для зростання добробуту, комфортного та безпечного 

проживання мешканців 

1.7. Підтримка сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

77 653,43 64 394,20 64 394,20 206 441,83 

1.8.  Впровадження новітніх соціальних 

технологій соціальної роботи з сім’ями та 

розвиток системи надання комплексної 

допомоги постраждалим від насильства 

648,00 715,00 753,00 2 116,00 

1.9. Формування у населення культури миру 

та нетерпимості до проявів насильства 

 7 239,00 12 065,00 4 826,00 24 130,00 

1.10. Розвиток соціальних послуг в громаді 

відповідно до потреб її мешканців 

1 421,65 8 492,91 6 658,47 16 573,03 

1.11. Покращення якості надання соціальних 

послуг інтернатними установами системи 

соціального захисту населення області 

710,00 5 000,00 6 000,00 11 710,00 

1.12. Розвиток житлового будівництва 114 129,20 124 626,90 138 313,80 377 069,90 

1.13. Розвиток систем водопостачання та 

водовідведення населених пунктів області 

142 300,00 122 000,00 120 000,00 384 300,00 
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Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

1.14. Будівництво зовнішніх мереж та споруд 

водопостачання та водовідведення селища 

Кирилівка Якимівського району Запорізької 

області 

38 751,47 500 000,00 500 000,00 1 038 751,47 

1.15. Розвиток дорожнього господарства в 

населених пунктах області 

450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 

1.16. Розбудова зелених зон в населених 

пунктах області 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 

1.17. Підвищення якості надання 

адміністративних послуг 

26 590,00 15 050,00 4 000,00 45 640,00 

1.18. Оповіщення населення області про 

загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій в мирний час і в особливий період 

5 806,00 31 280,00 29 800,00 66 886,00 

1.19. Ефективне управління та безпека в 

умовах зовнішніх і внутрішніх викликів 

47 260,80 40 443,30 36 026,50 123 730,60 

Напрям 1. С. Створення умов для зростання добробуту, комфортного та безпечного 

проживання мешканців 

1.20. Сучасні інформаційні технології для 

бізнесу 

425,00 315,00 65,00 805,00 

1.21. Активні люди – сильна громада 150,00 80,00 40,00 270,00 

Всього: 21 проєкт 
 

Передумови та ризики 

Загальні припущення, що мають значення для впровадження програми, 

полягають в ефективності проведення реформ в країні, стабілізації 

економічного розвитку, покращенні інвестиційного клімату, підвищенні ділової 

активності населення. 

Важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є 

доступність фінансових ресурсів та стабільність їх надходження для реалізації 

проєктів Плану заходів Стратегії, у тому числі, Державного фонду 

регіонального розвитку (зокрема, існуючі тенденції щодо виділення коштів 

ДФРР у другій половині року обмежують терміни освоєння бюджетних 

коштів, через що у регіонах збільшується кількість недобудов, довгобудів та 

дорожчає вартість проєктів), субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій (вироблення загальних принципів розподілу зазначеної 

субвенції та зниження ручного втручання сприятиме більш рівномірному її 

розподілу між територіями), коштів міжнародних організацій, зокрема коштів 

технічної допомоги ЄС, а також бюджетів усіх рівнів. Крім того, фінансування 

проєктів повинно бути забезпечено об’єднанням державних, грантових та 

приватних коштів. 

Додаткові фінансові та адміністративні можливості для реалізації 

проєктів Програми 1 «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя 
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населення» можуть виникнути завдяки поглибленню процесів фінансової 

децентралізації та зростання фінансової спроможності новоутворених 

територіальних громад. 

Підвищення рівня інформованості щодо впровадження проєктів цієї 

Програми може сприяти зростанню активності усіх учасників процесу (як 

надавачів, так і користувачів усіх видів послуг), їх спільній зацікавленості у 

формуванні комфортності життя мешканців регіону. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1 

«Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення» з 

іншими Програмами Плану заходів: «Конкурентоспроможна економіка 

регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та 

глобальному просторі» (Програма 2), «Гармонійний просторовий розвиток» 

(Програма 3) та «Екологічна безпека та збереження природних ресурсів» 

(Програма 4), окремі втручання цих стратегічних цілей прямо і 

опосередковано сприятимуть підвищенню рівня та якості життя населення.  

Основними ризиками є: 

поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності; 

нестача кваліфікованих і мотивованих кадрів, необхідних для реалізації 

проєктів; 

нестабільність фінансування реалізації проєктів; 

відсутність альтернативних джерел фінансування проєктів; 

низький рівень фінансової спроможності органів місцевого 

самоврядування базового рівня; 

істотні зміни бюджетного та податкового законодавства; 

недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки технічної 

документації, практичної реалізації, фінансового супроводу інвестиційних 

проєктів окремими суб’єктами регіонального розвитку; 

неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових 

підтримати реалізацію конкретних проєктів та Програми в цілому. 

2. Програма 2. Конкурентоспроможна економіка регіону 

(яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та 

глобальному просторі. 

Запорізька область належить до групи областей, які за основними 

економічними показниками є найбільш розвиненими та концентрують 

промисловий потенціал України. 

Позитивні зміни в динаміці ВРП Запорізької області, які мають місце з 

2017 року, значною мірою обумовлені певною стабілізацією соціально-

економічної ситуації в Україні загалом, покращенням із 2016 року кон’юнктури 

на світових ринках зернових культур і чорних металів, які становлять основу 

експорту Запорізької області, нарощенням обсягів експортної діяльності, 
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зростанням капітальних інвестицій в регіоні. 

За підсумками 2016-2017 років промисловість області у середньому 

забезпечувала 65,6 % загального випуску продукції та послуг, понад 40 % 

валової доданої вартості та 38 % робочих місць. Загалом промисловість області 

включає майже 2 тис. підприємств різних форм власності. 

Протягом 2013-2017 років у Запорізькій області спостерігається щорічне 

зниження інноваційної активності промислових підприємств. Якщо у 2013 році 

цей показник становив 28,8 % від загальної кількості промислових підприємств 

області, то у 2017 році – 19,1 %. Отже, лише кожне п’яте підприємство у  2017 

році було інноваційно активним, у 2013 році – кожне третє.  

Негативом слід визнати вкрай низьку частку інноваційної продукції  в 

обсягах реалізованої продукції області (2,3 % - 2,4 %). Незначним залишається і 

обсяг принципово нової інноваційної продукції. Це є свідченням того, що 

промислові підприємства реалізують інноваційну продукцію, виробництво якої 

є новим для підприємства, а не для ринку. 

Отже, спрямованість на індустріалізацію економіки регіону на тлі низької 

інноваційної активності промислових підприємств може негативно 

відобразитись у консервуванні старопромислової структури 

низькотехнологічних укладів та нарощенні частки виробництва ресурсо- та 

енергоємної продукції з низьким ступенем переробки.  

Уникнути зазначених ризиків можливо шляхом розвитку економіки 

регіону на засадах смарт-спеціалізації, яка передбачає концентрацію інвестицій 

та ресурсів, а також стимулювання зростання інноваційно активних секторів 

промисловості, які спроможні виробляти продукцію із високою доданою 

вартістю. 

Водночас в області динамічно розвивається сфера послуг, зокрема сектор 

туристичної діяльності. Наявний туристичний потенціал регіону свідчить про 

необхідність розвитку зазначеної галузі, що, у свою чергу, дозволить залучати у 

цей процес інші галузі економіки (промисловість, будівництво, сільське 

господарство тощо). 

Важливим напрямком підвищення конкурентоспроможності регіону є 

покращення стану автотранспортної інфраструктури (її міжнародним вимогам), 

нарощення пропускної здатності портів, збільшення пропускної здатності 

існуючих мостів через р. Дніпро та завершення будівництва нових. За умови 

сучасної модернізації транспортно-логістичної інфраструктури, мережа діючих 

аеропортів та портів області також може бути більш раціонально використана 

для розширення транспортної логістики регіону. 

Структура Програми 

Програма 2 прямо відповідає Стратегічній цілі 2 «Конкурентоспроможна 

економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у 

національному та глобальному просторі». 
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Досягнення цієї цілі у 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 

4 відповідних напрями: 

напрям 2. А. Індустріально-технологічний розвиток економіки на 

інноваційних засадах; 

напрям 2. В. Розвиток бізнес-екосистеми регіону; 

напрям 2. С. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу; 

напрям 2. D. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в 

умовах зовнішніх викликів. 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 

20 проєктів. 

 

Проєкт 
Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Напрям 2. А. Індустріально-технологічний розвиток економіки на інноваційних засадах 

2.1. Розробка та серійне виробництво турбореактивного 

двоконтурного двигуна АИ-28 (ТРДД АИ-28) для 

перспективних модифікацій літаків 

Україна 

2.2. Будівництво вітрових електростанцій на території 

Мелітопольського, Приазовського та Якимівського 

районів 

Запорізька область, 

Мелітопольський, Приазовський та 

Якимівський райони 

2.3. Підтримка функціонування регіонального кластеру 

«Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування. 

Металургія» з метою розвитку сектору промислового 

хай-тек та популяризації технологій 4.0 

Запорізька область 

Напрям 2. В. Розвиток бізнес-екосистеми регіону 

2.4. Інноваційний розвиток інфраструктури розвитку 

малого і середнього бізнесу (бізнес-центрів, академічних 

та виробничих бізнес-інкубаторів, центрів підтримки 

підприємництва, ФабЛабів, коворкінг- центрів тощо) 

Запорізька область 

2.5. Інформаційне забезпечення інвестиційних процесів Запорізька область, світова 

спільнота 

2.6. Проведення експертної оцінки інвестиційного 

середовища 

Запорізька область 

2.7. Створення та розвиток індустріальних парків 

(зокрема індустріального парку «Мелітополь») та інших 

просторових форм організації бізнесу 

Запорізька область (зокрема, 

Мелітопольський район) 

2.8. Розвиток коопераційних зв’язків шляхом створення 

кластерів у різних сферах діяльності (туристичних, 

аграрних, харчових, промислових тощо) 

Запорізька область 

2.9. Аналітичні інструменти для обґрунтування заходів 

економічної політики в Запорізькому регіоні (для 

прозорого ведення бізнесу) 

Запорізька область 

2.10. Фінансово-кредитні інструменти розвитку бізнесу Запорізька область 

2.11. Проведення Міжнародного інвестиційного форуму 

«InCo Forum Integration & Cooperation» 
Запорізька область 

Напрям 2. С. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу 

2.12. Модернізація мережі закладів сфери культури  Запорізька область 
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Проєкт 
Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

2.13. Підтримка та розвиток подієвого туризму  Запорізька область 

2.14. Реконструкція та благоустрій об’єктів 

інфраструктури Національного заповідника «Хортиця» 

та Музею історії запорозького козацтва 

 Запорізька область, Україна 

2.15. Реставрація пам’яток архітектури та 

містобудування місцевого значення 

Запорізька область, Україна 

2.16. Розвиток туристичної інфраструктури 

Мелітопольщини 

Запорізька область 

2.17. Туристичний кластер «Від Січі до Махнограду» Запорізька область, Гуляйпільська 

ОТГ 

2.18. Створення належних умов для відпочинку 

рекреаційно-курортної зони м. Приморськ 

Запорізька область, Приморський 

район 

2.19. Створення Туристичного інформаційного центру у 

Бердянській міській ОТГ 

Запорізька область, м. Бердянськ та 

Бердянський район 

Напрям 2. D. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в умовах зовнішніх 

викликів 

2.20. Реалізації стратегії розвитку КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

Запорізька область 

Всього: 20 проєктів 

 

Напрям 2. А. Індустріально-технологічний розвиток економіки на 

інноваційних засадах. 

Практична реалізація принципів смарт-спеціалізації виступає основним 

критерієм забезпечення конкурентоспроможності Запорізького регіону. По-

перше, смарт-спеціалізація є актуальною для досягнення сталого зростання 

інноваційно активних видів економічної діяльності, переходу до 

ресурсозберігаючої економіки. По-друге, смарт-спеціалізація сприяє зміцненню 

внутрішньорегіональної згуртованості і структурним трансформаціям 

економіки регіону через створення нових та кращих робочих місць та 

соціальних інновацій. Для Запорізької області впровадження принципів смарт-

спеціалізації є вкрай актуальним завданням, оскільки саме на її засадах 

можливо розблокувати регіональний потенціал для структурних і 

технологічних змін, а також промислової модернізації на інноваційних засадах. 

У Стратегії напрямами смарт-спеціалізації регіону запропоновано такі 

сфери економічної діяльності як виробництво: ендопротезів з молібденового і 

титанового складів; електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 

електророзподільчої та контрольної апаратури; проводів, кабелів і 

електромонтажних пристроїв; машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства; двигунів та запчастин до гвинтокрилів. Інвестиційне та ресурсне 

забезпечення їх розвитку дозволить ефективно використати та наростити 

інноваційний потенціал області та збільшити обсяги випуску продукції з 

високою доданою вартістю. 
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Напрям 2. А. включає в себе 3 проєкти, які матимуть вплив у таких 

основних сферах: 

підтримка видів економічної діяльності, які характеризуються високим 

інноваційним потенціалом та зростаючою віддачею; 

розвиток альтернативної, відновлювальної енергетики; 

стимулювання IT-технологій та інновацій, сприяння їх впровадженню у 

виробничі процеси. 

Напрям 2. В. Розвиток бізнес-екосистеми регіону. 

Незважаючи на достатньо інтенсивний розвиток інституційного 

середовища ведення бізнесу в Запорізькій області протягом останніх років,  

регіон характеризується низькими (в порівнянні з іншими регіонами України) 

показниками якості бізнес-середовища. Це суттєво уповільнює процеси 

створення нових суб’єктів господарювання. 

До чинників розвитку бізнесу в регіоні належить ефективне 

функціонування інфраструктури підтримки підприємництва, а також мережі 

просторових форм інтеграції бізнесу. У 2018 році в Запорізькій області доступ 

суб’єктам підприємництва до інформаційних, науково-технологічних та 

навчальних послуг забезпечували 48 одиниць різних об’єктів інфраструктури 

підтримки бізнесу («плюс» 9 одиниць, порівняно із 2017 роком), з них: 2 бізнес-

центри, 6 бізнес-інкубаторів; 2 лізингових центри; 20 інвестиційних та 2 

інноваційних фонди і компанії; 19 інформаційно-консультативних установ та  

1 фонд підтримки підприємництва. Крім того, в області діяло 59 громадських 

об’єднань підприємців. Проте, лише незначна кількість з цих об’єктів мають 

значний практичний досвід щодо впровадження інвестиційних проєктів, 

проєктів міжнародної технічної допомоги та програм розвитку підприємництва. 

Подальше зростання кількості інституцій підтримки бізнесу та розвиток 

бізнес-екосистеми регіону є необхідною умовою зростання 

конкурентоспроможності економіки регіону у середньостроковій перспективі.  

Напрям 2. В. включає в себе 8 проєктів, що матимуть вплив у таких 

сферах: 

розширення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, 

системи інституцій залучення та супроводу інвесторів; 

інформаційне забезпечення інвестиційних процесів, міжнародної 

взаємодії; 

розвиток організаційних та просторових форм інтеграції бізнесу; 

забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до 

фінансових, трудових, земельних ресурсів; 

сприяння виходу суб’єктів бізнесу регіону на нові ринки. 

Напрям 2. С. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу.  

В умовах зміни сучасної геополітичної ситуації в державі Запорізька 

область отримала додаткові можливості розвитку туризму у приморських 
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районах. Важливо правильно скористатись отриманими можливостями, 

спрямувати зусилля на розвиток туристичної інфраструктури та якості послуг, 

що дозволить залучити туристичні потоки та збільшити економічну 

спроможність цих районів. 

Крім того, Запорізька область багата на чисельні пам’ятки – унікальні 

твори матеріальної і духовної культури, які є вагомою частиною 

всеукраїнського та всесвітнього культурного надбання. Зокрема, в області 

створено 3 історико-культурних заповідники, з них 2 мають статус 

національних: Національний заповідник «Хортиця» і Національний історико-

археологічний заповідник «Кам’яна Могила». 

Розвиток туристичної сфери регіону значною мірою пов’язаний із 

детінізацією малого та середнього бізнесу, що сприятиме нарощенню доходів 

місцевих бюджетів в області. 

Напрям 2. С. включає в себе 8 проєктів, які спрямовані на:  

забезпечення функціонування сфери культури і мистецтва та збереження 

історико-культурної спадщини; 

підвищення якості та просування туристичних продуктів регіону; 

розвиток інфраструктури рекреаційно-курортної зони Приазов’я. 

Напрям 2. D. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в 

умовах зовнішніх викликів. 

Розвинена логістична інфраструктура має важливе значення для 

ефективного функціонування економіки. Високорозвинена логістична 

інфраструктура забезпечує інтеграцію внутрішньорегіонального та 

національного ринку, а також низьку вартість транспортування на ринки інших 

країн та регіонів. Ефективні види транспорту, тобто високоякісні магістралі та 

залізниці, порти та аеропорти, дають змогу підприємцям гарантувати своєчасне 

постачання своєї продукції та послуг на ринок, а також позитивно впливають на 

розвиток регіонального ринку праці, оскільки  дозволяють працівникам їздити 

на дальшу відстань у пошуках кращих робочих місць. 

Проте ефективне використання транспортно-логістичної інфраструктури 

вимагає спрямування зусиль на розв’язання наступних проблем: незадовільний 

стан автотранспортної інфраструктури (невідповідність міжнародним вимогам), 

низька пропускна здатність портів, обмежена пропускна здатність існуючих 

мостів через р. Дніпро та незавершеність будівництва нових. 

Напрям 2.D. включає в себе 1 проєкт, який спрямовано на: 

нарощення потенціалу аеродромного комплексу КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя»; 

залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію транспортної 

мережі та інфраструктури. 

Очікувані результати 

Успішна реалізація проєктів Програми 2 «Конкурентоспроможна 

економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у 
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національному та глобальному просторі» сприятиме досягненню таких 

результатів: 

модернізація виробничих потужностей промислових підприємств, 

створення нових потенційно прибуткових, наукомістких та 

високотехнологічних промислових виробництв; 

оптимізація структури промислового виробництва на базі розвитку тих 

видів діяльності, які здатні забезпечити підвищення експортного потенціалу 

економіки регіону; 

розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел 

енергії; 

підвищення інвестиційної привабливості регіону; 

нарощення експортного потенціалу області та розширення кола 

торговельних партнерів; 

підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту 

виробленої продукції та наданих послуг; 

розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу; 

збільшення кількості суб’єктів  малого та середнього підприємництва; 

підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного 

продукту на внутрішньому туристичному ринку; 

покращення туристично-рекреаційної й курортної інфраструктури; 

зростання потоку туристів, у тому числі іноземних; 

реконструкція, модернізація існуючих аеропортів та відновлення роботи 

непрацюючих; 

створення здорової конкуренції на ринку перевезень регіону. 
 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

Напрям 2. А. Індустріально-технологічний розвиток економіки на інноваційних засадах 

2.1. Розробка та серійне виробництво 

турбореактивного двоконтурного двигуна 

АИ-28 (ТРДД АИ-28) для перспективних 

модифікацій літаків 

1 595 000,00 1 848 000,00 2 099 000,00 5 542 000,00 

2.2. Будівництво вітрових електростанцій на 

території Мелітопольського, Приазовського та 

Якимівського районів 

13 852 195,0 13 852 195,0 20 554 870,0 48 259 260,0 

2.3. Підтримка функціонування регіонального 

кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. 

Машинобудування. Металургія» з метою 

розвитку сектору промислового хай-тек та 

популяризації технологій 4.0 

300,00 400,00 400,00 1 100,00 

Напрям 2. В. Розвиток бізнес-екосистеми регіону 

2.4. Інноваційний розвиток інфраструктури 

розвитку малого і середнього бізнесу (бізнес-

центрів, академічних та виробничих бізнес-

7 250,0 6 050,0 5 850,0 19 150,00 
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Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

інкубаторів, центрів підтримки 

підприємництва, ФабЛабів, коворкінг-центрів 

тощо) 

2.5. Інформаційне забезпечення інвестиційних 

процесів 

550,00 550,00 500,00 1 600,00 

2.6. Проведення експертної оцінки 

інвестиційного середовища 

- - - - 

2.7. Створення та розвиток індустріальних 

парків (зокрема індустріального парку 

«Мелітополь») та інших просторових форм 

організації бізнесу 

5 130,00 5 130,00 3 695,00 13 955,00 

2.8. Розвиток коопераційних зв’язків шляхом 

створення кластерів у різних сферах 

діяльності (туристичних, аграрних, харчових, 

промислових тощо) 

1 100,00 1 100,00 1 100,00 3 300,00 

2.9. Аналітичні інструменти для 

обґрунтування заходів економічної політики в 

Запорізькому регіоні (для прозорого ведення 

бізнесу) 

500,00 200,00 200,00 900,00 

2.10. Фінансово-кредитні інструменти 

розвитку бізнесу 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 

2.11. Проведення Міжнародного 

інвестиційного форуму «InCo Forum 

Integration & Cooperation» 

580,00 580,00 580,00 1 740,00 

Напрям 2. С. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу 

2.12. Модернізація мережі закладів сфери 

культури 

117 000,00 124 000,00 134 000,00 375 000,00 

2.13. Підтримка та розвиток подієвого 

туризму 

4 300,00 3 300,00 4 300,00 11 900,00 

2.14. Реконструкція та благоустрій об’єктів 

інфраструктури Національного заповідника 

«Хортиця» та Музею історії запорозького 

козацтва 

48 300,00 94 530,00 94 530,00 237 360,00 

2.15. Реставрація пам’яток архітектури та 

містобудування місцевого значення 

8 123,10 6 258,20 12 899,10 27 280,40 

2.16. Розвиток туристичної інфраструктури 

Мелітопольщини 

5 500,00 5 500,00 550,00 11 550,00 

2.17. Туристичний кластер «Від Січі до 

Махнограду» 

13 750,00 14 150,00 9 150,00 37 050,00 

2.18. Створення належних умов для 

відпочинку рекреаційно-курортної зони 

м. Приморськ 

1 737,00 26 080,00 27 497,00 55 314,00 

2.19. Створення Туристичного 

інформаційного центру у Бердянській міській 

ОТГ 

 

10 000,00 - - 10 000,00 



23 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

Напрям 2. D. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в умовах зовнішніх 

викликів 

2.20. Реалізації стратегії розвитку 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 

Всього: 20 проєктів 
 

Передумови та ризики 

Згідно з прогнозами Національного  банку України, впродовж наступних 

років продовжиться зростання темпів економічного розвитку країни.  На 2020-

2021 роки він планується в межах  3,0-4,0 %.1  Проте темпи зростання на такому 

рівні є недостатніми, щоб наздогнати сусідні європейські країни. Прискорити 

економічний розвиток можна через реалізацію ключових внутрішніх реформ. 

Отже, перспективи реалізації Програми 2 значною мірою залежать саме від 

цього фактора.  

Водночас, незважаючи на позитивні економічні прогнози, існує низка 

негативних факторів макроекономічного характеру для розвитку економіки 

регіону, основними з яких є:  

ревальвація національної валюти, що значно погіршує 

зовнішньоекономічні баланси. Різниця між надходженнями від експорту та 

витратами валюти на імпорт може суттєво зрости; 

зниження потенціалу внутрішнього інвестування через зменшення 

прибутків українських товаровиробників. Зважаючи на роль експорту в 

економіці Запорізької області, цей чинник може суттєво вплинути і на доходи 

державного та місцевих бюджетів регіону. Ревальвація гривні практично 

означає, що експортери недоотримали суттєвої частини запланованих 

прибутків. Це відбувається на тлі постійного зростання видатків підприємств на 

заробітну плату (середня заробітна плата в Україні у 2019 році зросла 

приблизно на 18 % у порівнянні з 2018  роком); 

висока вартість банківського кредитування бізнесу, що стримує 

впровадження нових технологій та розбудови інноваційно орієнтованої 

економіки. Висока облікова ставка НБУ, яка є ринковим індикатором вартості 

кредитів і складала 17 % за станом на 01.11.2019, не дозволяє прогнозувати 

здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу.  Зниженню кредитних ставок так 

само заважають надто високі ризики неповернення кредитів. За даними НБУ, на 

сьогодні більше 50 % всіх кредитів є проблемними. 

З внутрішніх факторів, які визначатимуть реалістичність Програми, 

визначимо інституційну спроможність регіону, зокрема, наявність та 

функціональність Агенції регіонального розвитку як головного координатора 

реалізації проєктів та консультаційного центру для партнерів.  

 
1 https://bank.gov.ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2019-roku 

https://bank.gov.ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2019-roku
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Ще однією умовою є спроможність регіональної влади об’єднати зусилля 

всіх учасників реалізації Стратегії розвитку регіону: інститути державної та 

місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації та їх 

готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 2 

«Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-

спеціалізації) у національному та глобальному просторі» з іншими Програмами 

Плану заходів Стратегії, і особливо тісна взаємодія з Програмою 1 «Розвиток 

людського капіталу та підвищення якості життя населення». 

Основні ризики в реалізації Програми: 

зниження інвестиційного рейтингу регіону та країни в цілому, у тому 

числі за рахунок згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або 

перенесення термінів їх реалізації на майбутній період у зв’язку з 

макроекономічною невизначеністю; 

дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до 

міжнародних ринків капіталу; 

невиконання дохідної частини обласного та інших місцевих бюджетів, 

відсутність коштів у бюджеті розвитку; 

відсутність задекларованих обсягів фінансування у державному фонді 

регіонального розвитку або порушення процедур подання проєктів для 

отримання коштів; 

низька інституційна спроможність потенційних виконавців проєктів 

Програми; 

пасивність суб’єктів регіонального розвитку, насамперед, інституційних 

партнерів проєктів Програми; 

низька мотивація мешканців до участі в реалізації проєктів. 

3. Програма 3. Гармонійний просторовий розвиток. 

Запорізька область – високоурбанізований регіон (рівень урбанізації 

області на 01 січня 2019 року складав 77,3 %), територія з промисловою, 

міською житловою та громадською забудовою. В області проживає 4,1 % 

населення держави (8 місце в Україні). Система розселення Запорізької області 

після тривалого періоду формування та розвитку трансформувалася із 

поліцентричної в моноцентричну з домінуванням обласного центру –                      

м. Запоріжжя. Місто Запоріжжя, володіючи найвищим рівнем соціально-

економічного розвитку в Запорізькій області, домінує у більшості сфер 

життєдіяльності регіону. 

Високі показники розвитку демонструють також міста Мелітополь і 

Бердянськ, Пологівський та Запорізький райони. Наявність в них значного 

людського та економічного потенціалу дозволяє їм (за умови виваженої 

політики розвитку) конкурувати з обласним центром в окремих сферах 

життєдіяльності та поступово наздоганяти його за рівнем соціально-
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економічного розвитку.  

Паралельно відбувається знелюднення північно-східних територій та 

поселень регіону, зокрема у Розівському, Гуляйпільському, 

Новомиколаївському та Більмацькому районах, під впливом економічних, 

соціальних, безпекових чинників. 

З огляду на це, рух у бік поліцентричної моделі регіонального розвитку 

через відновлення втрачених і набуття нових функцій найбільшими містами 

області дасть змогу не тільки зменшити диспропорції в територіальному 

розвитку, але й матиме сприятливий вплив на процес вдосконалення та 

зростання основних сфер життєдіяльності в регіоні загалом. 

Важливу роль у цьому процесі може забезпечити також диверсифікація 

розвитку економіки сільських територій, реалізація проєктів з розбудови 

інформаційно-комунікаційної, інноваційної інфраструктури розвитку громад.  
Сільськогосподарське виробництво області є важливою складовою 

регіональної економіки і має значний потенціал для забезпечення населення 

регіону достатньою кількістю харчових продуктів та сировиною для 

переробних підприємств. Разом з тим, основними вразливими рисами 

сільськогосподарського виробництва області є: 

низький рівень впровадження технологій ресурсоефективного і чистого 

вирощування та виробництва продукції; 

недостатнє впровадження інноваційних технологій виробництва та 

переробки високоякісних і безпечних сільгосппродуктів; 

недостатній рівень впровадження стандартів ISO та сертифікатів ЄС 

сільськогосподарськими товаровиробниками; 

низька якість матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

кооперативів; 

відсутність у сільській місцевості кооперативних логістичних центрів, 

складських, холодильних приміщень, овочесховищ; 

нерозвиненість мережі ферм сімейного типу. 
Потребують розв’язання і соціальні проблеми мешканців сільських 

територій, необхідним є підвищення доходів і підвищення їх рівня життя, у 

тому числі шляхом створення нових робочих місць та розбудови соціальної 

інфраструктури сіл.  

Програма 3 «Гармонійний просторовий розвиток» кореспондується з 

програмами «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя 

населення» (Програма 1), «Конкурентоспроможна економіка регіону (яка 

розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та глобальному 

просторі» (Програма 2), а також «Екологічна безпека та збереження природних 

ресурсів» (Програма 4). 

Структура Програми 

Програма 3 прямо відповідає Стратегічній цілі 3 «Гармонійний 

просторовий розвиток» та включає в себе 3 відповідні напрями: 
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напрям 3. А. Стимулювання економічної активності територій регіону; 

напрям 3. В. Підтримка перспективних видів аграрно-промислового 

виробництва; 

напрям 3. С. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку. 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 

10 проєктів. 

Проєкт 
Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Напрям 3. А. Стимулювання економічної активності територій регіону 

3.1. Створення Запорізького регіонального Центру 

надання консалтингових та дорадчих послуг 

Запорізька область 

Напрям 3. В. Підтримка перспективних видів аграрно-промислового виробництва 

3.2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу 

сільгоспугідь у Запорізькій області 

Бердянський, Василівський, 

Великобілозерський, Веселівський, 

Вільнянський, Запорізький, 

Кам`янсько-Дніпровський, 

Мелітопольський, Михайлівський 

та Якимівський райони 

3.3. Створення Центру допродажної підготовки 

плодоовочевої продукції 

Запорізька область 

3.4. Облаштування цеху з виробництва соків з фруктів та 

овочів прямого віджиму 

Запорізька область, Жовтнева 

сільська рада Токмацького району 

3.5. Організація переробки меду та виробництво 

продукції з нього бджолярами Запорізької області 

Запорізька область 

Напрям 3. С. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку 

3.6. Покращення експлуатаційного стану автомобільних 

доріг загального користування в межах Запорізької 

області 

Запорізька область 

3.7. Будівництво автотранспортної магістралі через р. 

Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога Н-08 

Бориспіль-Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – 

Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна 

магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)» 

Запорізька область, Україна 

3.8. Розроблення містобудівної документації для 

об’єднаних територіальних громад 

Запорізька область 

3.9. Створення містобудівного кадастру Запорізької 

області 

Запорізька область 

3.10. Внесення змін до Схеми планування території 

Запорізької  області 

Запорізька область 

Всього: 10 проєктів 

Напрям 3. А. Стимулювання економічної активності територій 

регіону. 

Одним із ризиків гармонійного просторового розвитку Запорізької області 

є поглиблення розриву між обласним центром та периферійними територіями, 

які традиційно характеризуються нижчим рівнем соціально-економічного 

розвитку. Значною мірою це обумовлено нижчою підприємницькою активністю 
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мешканців сільських громад, обмеженістю їх інтелектуально-кадрового, 

матеріально-технічного та ресурсного забезпечення, відсутністю достатнього 

досвіду самозайнятості та кооперації. Така ситуація погіршується суттєво 

нижчою якістю життя на сільських територіях, малою кількістю робочих місць 

в несільськогосподарських видах економічної діяльності, нерозвиненістю 

організаційної, інноваційно-інформаційної та транспортної інфраструктури. 

З метою подолання внутрішньорегіональних диспропорцій та 

стимулювання економічної активності в малих містах та сільських поселеннях 

регіону Програмою передбачається здійснення заходів із створення робочих 

місць не лише у традиційному агровиробництві, але й у неаграрних сферах, 

зростання самозайнятості населення, створення сприятливого середовища для 

розвитку місцевих товаровиробників. 

Напрям 3. А. включає в себе 1 проєкт, який матиме вплив у таких 

основних сферах: 

стимулювання ділової активності в малих містах та сільських поселеннях; 

розвиток самозайнятості населення; 

розширення ринків збуту продукції та послуг місцевих виробників; 

розвиток потенціалу малих та середніх виробників сільськогосподарської 

продукції, покращення доступу до технічної підтримки сільськогосподарського 

виробництва, маркетингових, консультаційних послуг тощо. 

Напрям 3. В. Підтримка перспективних видів аграрно-промислового 

виробництва. 

Сектор сільськогосподарського виробництва області впродовж останніх 

років характеризується такими тенденціями як: 

моноспеціалізація рослинництва області на вирощуванні пшениці та 

соняшника – екстенсивний шлях розвитку, який посилює залежність регіону від 

кон’юнктури на світових ринках сільськогосподарської сировини (зважаючи на 

безальтернативність експортно-орієнтованої моделі зернового господарства); 

зростання в 2,24 раза з 1995 року посівних площ соняшника, який є 

виснажливою культурою, за рахунок зниження посівних площ інших видів 

рослинництва (за винятком пшениці). Це призвело до суттєвого перевищення 

норм частки ріллі під посівами соняшника; 

сільськогосподарські угіддя області розташовані в зоні недостатнього та 

нестійкого зволоження. Кожні 6-8 років із 10 оцінюються як сухі та посушливі. 

За останні 10 років на 7 % розширилась площа сухої та дуже сухої зони, що 

ускладнює умови розвитку сільського господарства в регіоні; 

скорочення поголів’я великої рогатої худоби, що зумовлено низькою 

рентабельністю молочного скотарства та відсутністю підтримки цієї галузі на 

національному рівні. 

Зазначене обумовлює формування ризиків зниження ефективності 

агропромислового виробництва в перспективі, а тому потребує впровадження 

технологій ресурсоефективного і чистого вирощування та виробництва 
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продукції, в т.ч. сучасної системи зрошення, імплементації європейських 

практик організації виробництва та зберігання продукції (кооперація в 

аграрному секторі, сімейне фермерство тощо). 

Напрям 3. В. включає в себе 4 проєкти, які матимуть вплив у таких 

основних сферах: 

стимулювання впровадження інноваційних технологій виробництва та 

переробки високоякісних і безпечних сільгосппродуктів; 

науково та експертно-дорадницький супровід виробництва; 

навчально-консультативна, матеріальна та маркетингова підтримка 

розвитку сільськогосподарського виробництва; 

участь аграріїв у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, 

виставках та ярмарках; 

надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування 

та ведення органічного виробництва організація тренінгів для 

сільськогосподарських виробників з питань реалізації систем управління 

якістю; 

створення у сільській місцевості кооперативних логістичних центрів, 

складських, холодильних приміщень, овочесховищ. 

Напрям 3. С. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку. 

Незважаючи на те, що Запорізька область є однією із областей України, в 

якій всі населені пункти сполучені дорогами з твердим покриттям, більшість 

автомобільних доріг загального користування, особливо у сільській місцевості, 

перебуває у незадовільному експлуатаційному стані та потребує проведення 

ремонтних робіт. Крім цього, зберігаються проблеми організації 

широкосмугового доступу для користувачів і низькі показники якості доступу 

до Інтернету та мобільного зв’язку в сільській місцевості;  повільно 

впроваджуються сучасні засоби доступу громадян до публічної інформації 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.  

Окреслені проблеми перешкоджають гармонізації просторового розвитку, 

а тому потребують розв’язання в межах розробленої Програми. 

Напрям 3. C. включає в себе 5 проєктів, які спрямовані на: 

будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального 

користування в межах Запорізької області, у тому числі будівництво 

автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна 

дорога Н-08 Бориспіль-Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь 

«Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у  

м. Запоріжжі)»; 

розроблення містобудівної документації та забезпечення її публічності; 

впровадження геоінформаційних систем містобудівного кадастру на 

обласному, районному місцевому рівнях та забезпечення їх публічності. 

Очікувані результати 

Успішна реалізація проєктів Програми 3 «Гармонійний просторовий 
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розвиток» сприятиме досягненню таких результатів: 

зниження диспропорцій за рівнем соціально-економічного розвитку між 

територіями регіону; 

створення додаткових робочих місць в сільській місцевості та 

стимулювання (мотивація) товаровиробників особистих селянських 

господарств  до самозайнятості; 

підвищення якості життя працездатного населення та залучення громадян 

до розвитку сільських територій через стимулювання їх ділової активності; 

підвищення ефективності аграрно-промислового виробництва, зокрема за 

рахунок активного впровадження інноваційних технологій виробництва та 

переробки; 

зростання рівня переробки сільськогосподарської продукції; 

збереження родючості ґрунтів та формування сучасної системи зрошення; 

імплементація сучасних практик організації виробництва та зберігання 

сільськогосподарської продукції; 

розвиток мережі автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення; 

покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального 

користування; 

підвищення ефективності управлінських рішень місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рахунок зростання 

якості системи просторового планування в регіоні. 
 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

Напрям 3. А. Стимулювання економічної активності територій регіону 

3.1. Створення Запорізького регіонального 

Центру надання консалтингових та 

дорадчих послуг 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 10 500,00 

Напрям 3. В. Підтримка перспективних видів аграрно-промислового виробництва 

3.2. Відновлення та розвиток зрошення і 

дренажу сільгоспугідь у Запорізькій області 

517 600,00 465 000,00 465 000,00 1 447 600,00 

3.3. Створення Центру допродажної 

підготовки плодоовочевої продукції 

25 150,00 50 200,00 15 200,00 90 550,00 

3.4. Облаштування цеху з виробництва соків 

з фруктів та овочів прямого віджиму 

1 645,70 - - 1 645,70 

3.5. Організація переробки меду та 

виробництво продукції з нього бджолярами 

Запорізької області 

6 300,00 10 800,00 13 000,00 30 100,00 

Напрям 3. С. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку 

3.6. Покращення експлуатаційного стану 

автомобільних доріг загального 

користування в межах Запорізької області 

2 850 000,00 3 500 000,00 2 885 681,50 9 235 681,50 
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Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

3.7. Будівництво автотранспортної 

магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі 

(автомобільна дорога Н-08 Бориспіль-

Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – 

Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця 

(автотранспортна магістраль через р. Дніпро 

у м. Запоріжжі)» 

4 050 000,00 3 800 000,00 2 050 000,00 9 900 000,00 

3.8. Розроблення містобудівної документації 

для об’єднаних територіальних громад 

33 574,00 23 890,00 22 646,00 80 110,00 

3.9. Створення містобудівного кадастру 

Запорізької області 

1 782,80 580,30 660,30 3 023,40 

3.10. Внесення змін до Схеми планування 

території Запорізької  області 

1 700,00 4 900,00 5 400,00 12 000,00 

Всього: 10 проєктів 
 

Передумови та ризики 

Важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є 

доступність фінансових ресурсів та стабільність їх надходження для реалізації 

проєктів Плану заходів Стратегії, у тому числі, державного фонду 

регіонального розвитку (зокрема, існуючі тенденції щодо виділення коштів 

ДФРР у другій половині року обмежують терміни освоєння бюджетних 

коштів, через що у регіонах збільшується кількість недобудов, довгобудів та 

дорожчає вартість проєктів), субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій (вироблення загальних принципів розподілу зазначеної 

субвенції та зниження ручного втручання сприятиме більш рівномірному її 

розподілу між територіями), ресурсів, що виділяються у рамках державних 

цільових програм, які реалізовуються через Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Міністерство інфраструктури 

України, Державний дорожній фонд, коштів міжнародних організацій, зокрема 

коштів технічної допомоги ЄС, а також бюджетів усіх рівнів. Крім того, 

фінансування проєктів повинно бути забезпечено об’єднанням державних, 

грантових та приватних коштів. 

Значна кількість проєктів зазначеної Програми може бути більш 

ефективною у поєднанні з відповідними її заходами у сфері розвитку 

економіки, туристичного потенціалу та підвищення якості життя населення. 

Надання додаткових можливостей для збільшення доходів домогосподарств 

має підтримуватись здійсненням програм у сфері розвитку внутрішнього 

туризму, циркулярної економіки.  

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність 

взяти участь та надати підтримку в реалізації Програми є таким важливим 

припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, 
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туристичний, підприємницький потенціал сільських і приміських територій 

області.  

Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів 

розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення мереж 

сільськогосподарських кооперативів. 

Основні ризики в реалізації Програми: 

нехтування розвитком сільських територій на користь міст: низький 

рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція; 

недотримання сучасних технологій та невідповідність міжнародним 

стандартам у галузі сільського господарства; 

небажання інвестувати в агропромисловий сектор; 

неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін у селах, готових підтримати 

реалізацію конкретних проєктів та програми в цілому; 

відсутність управлінської спроможності місцевих громад у реалізації 

проєктів та успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів); 

невчасне розв’язання соціальних, освітніх, інфраструктурних, 

екологічних та інших проблем сільського населення. 

4. Програма 4. Екологічна безпека та збереження природних 

ресурсів. 

Запорізька область входить до п’ятірки найбільш забруднених областей 

України. З огляду на це, однією з визначальних умов сталого економічного і 

соціального розвитку Запорізької області в цілому є охорона навколишнього 

природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та 

збереження екологічної безпеки життєдіяльності населення. 

Щороку в атмосферне повітря Запорізької області потрапляє значна 

кількість забруднених речовин, більша частина яких надходить від 

стаціонарних джерел. Основною екологічною проблемою у галузі водних 

ресурсів в області є забруднення природних водних об'єктів неочищеними і 

недостатньо очищеними стічними водами промислових підприємств та установ 

житлово-комунального комплексу. Значний негативний вплив на довкілля 

Запорізької області здійснюють звалища побутових та промислових відходів. 

Наслідком такого стану довкілля є складна демографічна ситуація в 

області.  

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних та енергетичних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності людини – невід’ємні умови збалансованого (сталого) 

розвитку регіону.  

Основна мета Програми – налагодження гармонійної взаємодії 

суспільства і природи шляхом охорони та раціонального використання водних 

ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу, розв’язання проблеми 
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негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, збереження 

біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області. 

Структура Програми 

Програма 4 прямо відповідає Стратегічній цілі 4 «Екологічна безпека та 

збереження природних ресурсів» та включає в себе 4 відповідні напрями: 

напрям 4. А. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та 

зниження негативного впливу на атмосферу; 

напрям 4. В. Розв’язання проблеми негативного впливу відходів на 

довкілля та здоров’я населення; 

напрям 4. С. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного 

розмаїття області; 

напрям 4. D. Екологічний моніторинг та інформування. 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 

7 проєктів. 
 

Проєкт 
Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Напрям 4. А. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження 

негативного впливу на атмосферу 

4.1. Будівництво нових та реконструкція існуючих 

очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації 

Запорізька область 

4.2. Придбання та встановлення обладнаних 

стаціонарних автоматизованих постів контролю 

забруднення навколишнього середовища на зовнішній 

межі санітарно-захисних зон промислових підприємств 

Запорізька область 

Напрям 4. В. Розв’язання проблеми негативного впливу відходів на довкілля та 

здоров’я населення 

4.3. Будівництво, реконструкція та розширення 

полігонів твердих побутових відходів 

Запорізька область 

4.4. Будівництво заводу комплексного сортування та 

переробки твердих побутових відходів 

Запорізька область 

Напрям 4. С. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області 

4.5. Збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття області 

Запорізька область 

Напрям 4. D. Екологічний моніторинг та інформування 
4.6. Вдосконалення системи державного моніторингу 

навколишнього природного середовища на регіональному 

рівні 

Запорізька область 

4.7. Організація та проведення заходів щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища 
Запорізька область 

Всього: 7 проєктів 
 

Напрям 4. А. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

та зниження негативного впливу на атмосферу. 

Основною екологічною проблемою регіону залишається забруднення 

поверхневих водних об’єктів неочищеними і недостатньо очищеними 
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зворотними водами підприємств металургійного комплексу та житлово-

комунальної галузі, а також значні обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

Водо- та повітряохоронні заходи, що проводяться підприємствами-

забруднювачами, мають локальний характер і не дозволяють досягти 

прийнятного екологічного ефекту, достатнього для поліпшення якості води та 

повітря області. У зв’язку з цим, для регіону життєво необхідною є 

модернізація промисловості та житлово-комунального сектору.  

Напрям 4. А. включає в себе 2 проєкти, які спрямовані на:  

будівництво та реконструкцію очисних каналізаційних споруд та мереж 

каналізації; 

розвиток автоматизованої системи контролю та обліку викидів на 

джерелах забруднення. 

Напрям 4. В. Розв’язання проблеми негативного впливу відходів на 

довкілля та здоров’я населення. 

Враховуючи наявність в області великих обсягів накопичених відходів, 

відсутність потужностей для їх знешкодження чи утилізації, а також місць для 

їх видалення, основними пріоритетами в сфері поводження з відходами в 

області є скорочення обсягів розміщених відходів, забезпечення екологічно 

безпечного поводження з ними та своєчасне виявлення негативних наслідків 

накопичення відходів. 

Напрям 4.В включає в себе 2 проєкти, які спрямовані на: 

будівництво, реконструкцію та розширення полігонів твердих побутових 

відходів; 

будівництво заводу комплексного сортування та переробки твердих 

побутових відходів. 

Напрям 4. С. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного 

розмаїття області. 

Незважаючи на позитивні тенденції розвитку природно-заповідного 

фонду, відсоток заповідності (відношення площі ПЗФ до площі області) 

залишається нижчим від середнього по Україні.  

Збереження цінних і типових компонентів ландшафтного та біологічного 

різноманіття шляхом їх заповідання дає змогу відновити екологічний баланс 

регіону, а саме природні ландшафти, головним чином, природних для регіону 

степових екосистем, забезпечення необхідних умов для відновлення їх 

ключових компонентів, а також достатнім простором природних середовищ.  

Напрям 4. С. включає в себе 1 проєкт, спрямований на збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття області. 

Напрям 4. D. Екологічний моніторинг та інформування. 

Запорізька область має значні рекреаційно-курортні та туристичні 
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ресурси, водночас належить до регіонів з індустріальним типом економіки, 

через це є найбільш техногенно-навантаженою.  

Екологічні проблеми зачіпають життєві інтереси кожного громадянина, їх 

розв’язання неможливе без активної участі широких верств населення області 

та неурядових організацій. Отже, розширення участі громадськості у 

виробленні і прийнятті рішень у сфері охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та екологічної безпеки та якісне поліпшення взаємодії з 

громадськістю і надалі повинно залишатися одним з найважливіших 

пріоритетів у Запорізькій області. 

Напрям 4. D включає в себе 2 проєкти, які спрямовані на: 

вдосконалення системи державного моніторингу навколишнього 

природного середовища на регіональному рівні; 

організацію та проведення заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища. 

Очікувані результати 

Успішна реалізація проєктів Програми 4 «Екологічна безпека та 

збереження природних ресурсів» сприятиме досягненню таких результатів: 

покращення стану атмосферного повітря; 

удосконалення діючих та впровадження сучасних систем очищення;  

скорочення забруднення водних об’єктів за рахунок проведення заходів 

по упорядкуванню зливової каналізації міст і селищ; 

запобігання та мінімізація утворення відходів шляхом удосконалення 

діючих та впровадження сучасних технологій і обладнання; 

зменшення обсягів забруднення промисловими та твердими побутовими 

відходами;  

покращення управління твердими побутовими відходами; 

забезпечення належного рівня утримання існуючих та створення нових 

об’єктів природно-заповідного фонду; 

підвищення рівня інформування громадян про стан навколишнього 

середовища; 

підвищення екологічної культури населення. 
 

Орієнтовний фінансовий план 

Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

Напрям 4. А. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження 

негативного впливу на атмосферу 

4.1. Будівництво нових та реконструкція 

існуючих очисних каналізаційних споруд та 

мереж каналізації 

305 000,00 317 000,00 325 000,00 947 000,00 

4.2. Придбання та встановлення обладнаних 

стаціонарних автоматизованих постів контролю 

забруднення навколишнього середовища на 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 
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Проєкт 
Бюджет, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

зовнішній межі санітарно-захисних зон 

промислових підприємств 

Напрям 4. В. Розв’язання проблеми негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я 

населення 

4.3. Будівництво, реконструкція та розширення 

полігонів твердих побутових відходів 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 

4.4. Будівництво заводу комплексного 

сортування та переробки твердих побутових 

відходів 

100 000,00 100 000,00 300 000,00 500 000,00 

Напрям 4. С. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області 

4.5. Збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття області 

3 500,0 1 500,0 1 500,0 6 500,0 

Напрям 4. D. Екологічний моніторинг та інформування 

4.6. Вдосконалення системи державного 

моніторингу навколишнього природного 

середовища на регіональному рівні 

1 200,0 1 500,0 300,0 3 000,0 

4.7. Організація та проведення заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища 

250,0 250,0 250,0 750,0 

Всього: 7 проєктів 

 

Передумови та ризики 

Загальні припущення, що мають значення для впровадження Програми, 

це забезпечення належного фінансування реалізації проєктів. Фінансування має 

відбуватися через консолідацію коштів державного та місцевих бюджетів, 

приватних коштів. 

Для успішності впровадження Програми важливими є ресурси у рамках 

державних програм, які реалізовуються через профільне міністерство - 

Міністерство екології та природних ресурсів України. 

Наступне припущення – технічна спроможність та достатність 

виконавчого потенціалу для впровадження проєктів. Більшість проєктів 

Програми передбачають проведення досліджень, проєктувальних та ремонтно-

будівельних робіт. 

Важливо привертати увагу громадськості до екологічних питань, 

формувати екологічну культуру мешканців області. Необхідно створити умови 

та розробити механізми залучення громадських організацій і об’єднань до 

процесів прийняття рішень, які впливають на довкілля, та їх реалізації. Проте, 

відчутні екологічні зміни можуть бути досягнуті лише в довгостроковій 

перспективі у поєднанні з узгодженою політикою держави в напрямку 

раціонального використання природних та енергетичних ресурсів. 

Основні ризики в реалізації Програми: 

відсутність управлінської спроможності і навичок у мобілізації 
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необхідних ресурсів (коштів) для реалізації проєктів; 

невиконання дохідної частини місцевих бюджетів та недостатність 

фінансових ресурсів на реалізацію проєктів, у тому числі у Державному фонді 

регіонального розвитку; 

невідповідність проєктів умовам та критеріям, встановлених чинним 

законодавством для фінансування проєктів за рахунок державних коштів; 

відсутність технічних рішень, що забезпечать реалізацію проєктів; 

недостатній рівень підтримки громадських ініціатив, спрямованих на 

покращення стану довкілля. 
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III.  КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 1 «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя 

населення» 

 

Напрям 1. A. Збереження та розвиток людського потенціалу  
 

1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

1.1. Створення централізованого інформаційного медичного 

простору 

 

2 Номер і назва 

завдання 

регіональної 

стратегії розвитку, 

якому відповідає 

проєкт 

1.1.1. Покращення стану здоров’я населення, у т.ч. шляхом підвищення 

доступності та ефективності медичного обслуговування з урахуванням 

потреб усіх груп населення 

3 Мета та завдання 

проєкт 

Підвищення якості та доступності медичних послуг для мешканців 

Запорізької області шляхом запровадження єдиного медичного 

інформаційного простору. 

Завдання проєкту: впровадження ефективних комунікацій із 

забезпечення лікувально-діагностичних процесів із використанням 

системного аналізу менеджменту медичних послуг 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи 

проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Єдиний медичний інформаційний простір зі створенням 

автоматизованих робочих місць дозволить, зокрема: створити 

багаторівневі, взаємозв'язані бази пацієнтів із можливістю зберігання 

персональних медичних даних пацієнтів; здійснювати контроль 

проведеного лікування – від необхідної вибірки пацієнтів  до 

індивідуального пацієнта 

7 Очікувані 

результати від 

реалізації проєкту 

Створення єдиного інформаційного простору мережі медичних 

закладів Запорізької області; 

забезпечення повної автоматизації медичних закладів спеціалізованої 

медичної допомоги Запорізької області шляхом підключення 

додаткових робочих місць лікарів до системи E-HEALT за допомогою 

медичної інформаційної системи ЕМСіМЕД® 

 економічна та/або 

бюджетна 

ефективність 

реалізації проєкту 

запровадження повного електронного документообігу у медичних 

закладах області; 

впровадження ефективних комунікацій із забезпечення лікувально-

діагностичних процесів 

 соціальний вплив проведення глибокого аналізу всіх медичних процесів (застосування 

системи надає можливість у мінімальні терміни отримати дані та 

обробляти запити будь-якої складності, з поданням цих даних у 

зручному вигляді) 

 екологічний вплив впровадження проєкту матиме опосередкований позитивний вплив на 
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навколишнє середовище, зокрема зменшиться паперовий 

документообіг та використання електроенергії (відсутність у 

необхідності друкування рентгенологічних знімків та інших 

матеріалів) 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) закупівля оргтехніки для приєднання робочих місць лікарів 

стаціонару до єдиного інформаційного медичного простору 

(комп’ютери з встановленим програмним забезпеченням (Microsoft 

Windows та Microsoft Office) та багатофункціональні пристрої з 

запасними картриджами); 

2) укладання угод на приєднання додаткових робочих місць до системи 

E-HEALT за допомогою медичної інформаційної системи ЕМСіМЕД®; 

3) створення єдиного реєстру пацієнтів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування 

проєкту, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 25 000,00 15 000,00 5000,00 45 000,00 

 державний бюджет 22 500,00 13 500,00 4500,00 40 500,00 

 місцевий бюджет 2 500,00 1 500,00 500,00 4 500,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація 

щодо проєкту 

Координатор проєкту – Департамент охорони здоров’я Запорізької 

обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

1.2. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги 

2 Номер і назва 

завдання 

регіональної 

стратегії розвитку, 

якому відповідає 

проєкт 

1.1.1. Покращення стану здоров’я населення шляхом, у т.ч. підвищення 

доступності та ефективності медичного обслуговування з урахуванням 

потреб усіх груп населення 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення якості та ефективності надання  екстреної медичної 

допомоги населенню області. 

Завдання проєкту: створення належних матеріально-технічних умов 

для надання своєчасної, доступної та висококваліфікованої екстреної 

медичної допомоги шляхом оснащення сучасним спеціалізованим 

санітарним транспортом  

4 Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи 

проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На сьогодні забезпеченість автомобілями екстреної медичної 

допомоги, які відповідають ДСТУ та придатні до подальшої  

експлуатації, складає 52 %. Також, зовсім відсутні резервні автомобілі 

екстреної медичної допомоги, наявність яких передбачена наказами 
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МОЗ України 

7 Очікувані 

результати від 

реалізації проєкту 

Даний проєкт має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки 

його реалізація дозволить надавати населенню кваліфіковану, 

високоспеціалізовану медичну допомогу на догоспітальному етапі, що  

в свою чергу призведе до зменшення смертності та летальності 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) закупівля спеціалізованого автомобільного транспорту типів «В» 

(орієнтовна кількість – 56 одиниць) та «С» для надання екстреної 

медичної допомоги населенню області (орієнтовна кількість – 8 

одиниць); 

2) поліпшення матеріально-технічної бази Комунальної установи 

Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне 

об'єднання» шляхом придбання сучасного реанімобіля класу «С» 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування 

проєкту, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 58 616,67 50 900,00 50 900,00 160 416,67 

 державний бюджет 4 875,00 - - 4 875,00 

 місцевий бюджет 53 741,67 50 900,00  50 900,00  155 541,67 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація 

щодо проєкту 

Координатор проєкту – Департамент охорони здоров’я Запорізької 

обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

1.3. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я для надання якісних медичних послуг 

2 Номер і назва 

завдання 

регіональної 

стратегії розвитку, 

якому відповідає 

проєкт 

1.1.1. Покращення стану здоров’я населення, у т.ч. шляхом підвищення 

доступності та ефективності медичного обслуговування з урахуванням 

потреб усіх груп населення 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення умов для поліпшення якості надання медичної допомоги 

населенню області.  

Завдання проєкту: забезпечення оснащення лікарень відповідно до 

вимог, передбачених Національною службою здоров'я України, у т.ч. 

впровадження енергозберігаючих заходів  та покращення матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи 

проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На теперішній час будівлі закладів охорони здоров’я не відповідають 

санітарно-гігієнічним і протиепідемічним нормам та сучасним 

вимогам з енергоефективності; наявні площі не дозволяють 

розташувати сучасне медичне обладнання відповідно до стандартів. 

Наявне медичне обладнання в закладах охорони здоров’я морально та 
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фізично застаріло, потребує замін 

7 Очікувані результати 

від реалізації 

проєкту 

Підвищення рівня ефективності, якості та доступності надання 

медичної допомоги населенню.  

Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах охорони 

здоров’я сприятиме запровадженню лікувально-охоронного режиму, 

запобігатиме виникненню внутрішньолікарняних інфекцій, 

полегшуватиме лікувальну роботу медичному персоналу та 

забезпечуватиме  оптимальні умови перебування хворих у медичних 

закладах 

 економічна та/або 

бюджетна 

ефективність 

реалізації проєкту 

скорочення обсягів споживання енергоресурсів (за експертними 

розрахунками, при виконанні запланованих у рамках проєкту заходів з 

енергозбереження річна економія енергоносіїв складе до 20 % по 

кожному об’єкту); 

економія бюджетних коштів на енергоносії 

 екологічний вплив впровадження проєкту матиме опосередкований позитивний вплив на 

навколишнє середовище, зокрема скорочення теплових витрат 

призведе до зменшення використання природних ресурсів та викидів в 

атмосферу 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) модернізація (капітальний ремонт, реконструкція) 

будівель/приміщень закладів та установ області, у т.ч. із застосуванням  

енергозберігаючих технологій, зокрема це: 

КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» 

Запорізької обласної ради; 

КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; 

КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» 

Запорізької обласної ради; 

КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; 

Міська дитяча лікарня № 5 у м. Запоріжжя; 

Міська дитяча лікарня № 1 у м. Запоріжжя; 

Міська лікарня № 8 у м. Запоріжжя; 

Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 

м. Запоріжжя; 

Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9 у м. Запоріжжя; 

КНП «ТМО «БЛІМЛ та ШМД» у м. Мелітополь; 

Бердянське територіальне медичне об’єднання; 

КНП «МЦПМСД» у м. Енергодар; 

КУ «ЦПМСД №1» ММР ЗО у м. Мелітополь; 

КУ «Приморська центральна районна лікарня»; 

КНП «Мелітопольський міській пологовий будинок»; 

інші заклади охорони здоров’я; 

2) укріплення матеріально-технічної бази закладів шляхом придбання 

устаткування та медичного обладнання, зокрема для: 

Запорізького обласного клінічного онкологічного диспансеру 

Запорізької обласної ради; 

міської лікарні № 7; 

пологових будинків № 3 та № 9 у м. Запоріжжя;  

Бердянського ТМО та Гуляйпільського ЦПМСД; 

інших закладів охорони здоров’я 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

 

2021 – 2023 роки 

 



41 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування 

проєкту, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 400 187,15 241 753,49 148 591,35 790 531,99 

 державний бюджет 264 961,00  108 160,74 68 274,93 441 396,67 

 місцевий бюджет 135 226,15 133 592,75 80 316,42 349 135,32 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація 

щодо проєкту 

Координатор проєкту – Департамент охорони здоров’я Запорізької 

обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

1.4. Створення нового освітнього простору 

2 Номер і назва 

завдання 

регіональної 

стратегії розвитку, 

якому відповідає 

проєкт 

1.1.2. Забезпечення надання якісних освітніх послуг та рівного доступу 

до них упродовж всього життя. Розвиток інклюзивної освіти 

1.1.3. Розвиток компетенцій та вмінь в контексті вимог ринку праці з 

урахуванням потреб усіх груп населення 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення якісної та доступної освіти, створення сучасних умов 

навчання, включаючи інклюзивне.  

Завдання проєкту: створення сучасних закладів освіти шляхом їх 

модернізації з використанням енергозберігаючих технологій та  

покращення їх матеріально-технічної бази 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи 

проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Здобувачі освіти та працівники закладів освіти області (понад 200 тис. 

осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Недостатній рівень оснащення та застаріла матеріально-технічна база 

навчальних закладів (зношеність обладнання та матеріалів, 

комп’ютерного парку, кабінетів природничо-математичних дисциплін 

тощо) для реалізації нових освітніх стандартів 

7 Очікувані 

результати від 

реалізації проєкту 

Проєкт несе в собі значний економічний та соціальний аспект, зокрема:  

покращення матеріально - технічного стану навчальних закладів; 

перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових інформаційних 

технологій;  

істотне підвищення ефективності навчання, якості знань і умінь учнів;  

підготовка випускників, здатних гнучко адаптуватися в умовах 

інформатизації життя сучасного суспільства; 

створення інклюзивного середовища, яке дозволить виховувати 

толерантність, гуманність, емпатичність у населення області 

 економічна та/або 

бюджетна 

ефективність 

реалізації проєкту 

річна економія паливно-енергетичних ресурсів – 15-25 % у кожному 

закладі, при виконанні запланованих у рамках проєкту заходів з 

енергозбереження; 

економія бюджетних коштів на енергоносії 

 екологічний вплив впровадження проєкту матиме опосередкований позитивний вплив на 

навколишнє середовище, зокрема скорочення теплових витрат 

призведе до зменшення використання природних ресурсів та викидів в 

атмосферу 
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8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) модернізація (капітальний ремонт, реконструкція) 

будівель/приміщень закладів та установ області, у т.ч. із застосуванням  

енергозберігаючих технологій, зокрема це: 

КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» 

Запорізької обласної ради; 

КЗ «Кушугумський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія «Інтелект» Запорізького району; 

КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» Комишуваської 

селищної ради Оріхівського району; 

Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 27 

«Сонечко» Бердянської міської ради;  

Балабинський комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» 

Запорізького району;  

Малокатеринівський комунальний дошкільний навчальний заклад 

«Рукавичка» Запорізького району; 

КЗ «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Гуляйпільської міської ради; 

КЗ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» комбінованого 

типу Гуляйпільської міської ради; 

Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний 

професійний ліцей»; 

Державний навчальний заклад «Мелітопольський багатопрофільний 

центр професійно-технічної освіти»; 

Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-

технічної освіти»; 

Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний 

ліцей»; 

Державний навчальний заклад "Михайлівське вище професійне 

училище"; 

Державний навчальний заклад "Мелітопольське вище професійне 

училище"; 

Державний навчальний заклад "Запорізький політехнічний центр 

професійно-технічної освіти"; 

інші заклади освіти; 

2) укріплення матеріально-технічної бази закладів, зокрема шляхом: 

придбання сучасного та мультимедійного обладнання, підключення до 

швидкісного Інтернету 

   Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування 

проєкту, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 290 000,00  225 000,00 260 000,00 775 000,00 

 державний бюджет 170 000,00 75 000,00 80 000,00 325 000,00 

 місцевий бюджет 120 000,00 150 000,00 180 000,00 450 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація 

щодо проєкту (за 

потреби) 

Координатор проєкту – Департамент освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації 
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1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

1.5. «Youth Zpplatform» – платформа всебічного особистісного 

розвитку із використанням найкращих кейсів молодіжної роботи 

 

2 Номер і назва 

завдання 

регіональної 

стратегії розвитку, 

якому відповідає 

проєкт 

1.1.4. Розвиток молодіжної політики, фізичної культури та спорту як 

активація людського резерву регіону 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Сприяння саморозвитку молоді Запорізького регіону. 

Завдання проєкту: створення платформи для обговорення актуальних 

молодіжних проблем, розвитку компетенцій та отримання необхідного 

досвіду, знань і навичок, розширення підприємницьких можливостей  

4 Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи 

проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Учнівська, студентська та працююча молодь області віком від 14 до 35 

років (понад 450 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Кожен третій безробітний серед зареєстрованих у службі зайнятості – 

молода людина віком до 35 років. Незважаючи на те, що рівень 

безробіття серед молоді віком від 17 до 35 років хоч і має тенденцію до 

зниження (від 37,2 % на 01.11.2017 до 30,1 % на 01.11.2019), проте 

перевищує відповідний показник серед всіх вікових груп (6,9 %). 

Крім того, останнім часом спостерігається посилення фактору 

молодіжної трудової міграції, що в свою чергу призводить до 

погіршення трудового потенціалу регіону 

7 Очікувані 

результати від 

реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту має значний економічний та соціальний 

аспект, а також дасть можливість, зокрема: 

забезпечити підтримку малого молодіжного підприємництва, у т.ч. 

шляхом практичної допомоги у підготовці проєктів до стартапів; 

розширення мережі надання інформаційної підтримки та 

популяризація підприємницької діяльності серед молоді; 

зменшити трудову міграцію та молодіжне безробіття; 

збільшити чисельність соціально-активної молоді, готової до участі  у 

суспільних процесах і розв’язання проблемних питань;  

налагодити зв'язки між молодіжними спільнотами усіх територій 

області  

 екологічний вплив популяризація серед молодого населення цілей сталого розвитку ООН, 

які направленні  на розв’язання екологічних глобальних проблем 

людства; 

розробка нових інноваційна-екологічних проєктів та їх реалізація в 

регіоні молоддю 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) створення  єдиної електронної бази (зокрема грандодавців), різних 

проєктів  тощо для підтримки та впровадження молодіжних ініціатив; 

2) організація та проведення Школи молодіжних ініціатив;  

3) створення молодіжних просторів /центрів/хабів (зокрема, планується 

у кожному ОТГ області та ХАБ «Теплопункт»у м. Мелітополь);  

4) розширення мережі клубів національно-патріотичного виховання 

молоді шляхом проведення тренінгів із національно-патріотичного 

виховання «З Україною в серці» (зокрема, планується у кожному ОТГ 
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області); 

5) проведення 4-денного форуму Регіональний молодіжний форум 

«Get higher together»; 

6) проведення 21 освітнього заходу: тренінгів, семінарів, ворк-шопів, 

майстер-класів, 3 ярмарок вакансій, 3 фестивалів молодіжних ініціатив, 

3 конкурсів молодіжних бізнес-ініціатив, зустрічі з підприємцями 

області  

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування 

проєкту, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т ч: 9 639,00 2 669,00 1 709,00 14 017,00 

 державний бюджет 7 800,00 1 330,00 370,00 9 500,00 

 місцевий бюджет 1 809,00 1 309,00 1 309,00 4 427,00 

 інші джерела 30,00 30,00 30,00 90,00 

11 Інша інформація 

щодо проєкту (за 

потреби) 

Координатор проєкту – Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

Державні кошти (інвестиції в облаштування молодіжних просторів та 

забезпечення  їх сучасним матеріально-технічним обладнанням); 

Місцевий бюджет (організація та проведення проєктів, зокрема 

забезпечення учасників заходів професійними тренерами, 

комфортними умовами та всім необхідним для ефективної роботи) 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

1.6. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для 

занять фізичною культурою та спортом 

2 Номер і назва 

завдання 

регіональної 

стратегії розвитку, 

якому відповідає 

проєкт 

1.1.4. Розвиток молодіжної політики, фізичної культури та спорту як 

активація людського резерву регіону 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення належних умов для занять фізичною культурою, спортом та 

зміцнення здоров’я дітей та молоді; популяризація здорового способу 

життя. 

Завдання проєкту: створення сучасних закладів для занять фізичною 

культурою та спортом; забезпечення відповідних умов для підготовки 

запорізьких спортсменів та проведення місцевих, обласних та 

Всеукраїнських заходів спортивного напрямку з олімпійських, 

неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи 

проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Вихованці обласних і місцевих ДЮСШ та СДЮСШОР, учні ЗОШ - це 

понад 188,6 тис. осіб, спортсмени обласних осередків федерацій видів 

спорту України (26 федерацій з олімпійських та 55 федерацій з не 

олімпійських видів спорту). Також потенційно – це усі мешканці 

області всіх вікових категорій 

6 Опис проблеми, на Наявна спортивна інфраструктура області не відповідає сучасним 
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вирішення якої 

спрямований проєкт 

світовим стандартам ресурсного забезпечення сфери фізичної культури 

і спорту (зокрема, спортивні споруди та майданчики не облаштовані 

під можливості людей з особливими фізичними потребами, відповідно 

ця категорія не має місця для власного фізичного розвитку). 

Відсутність необхідних умов для занять фізичною культурою та 

спортом гальмує розвиток численних спортивних секцій, вихованці 

яких змушені займатися вдома або на вулиці та знижує мотивацію для 

здорового способу життя 

7 Очікувані 

результати від 

реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту має значний економічний та соціальний 

аспект, а також дасть можливість, зокрема: 

додатково залучити до занять фізичною культурою та спортом більше 

800 дітей та молоді щороку; 

створити сучасні спортивні об’єкти: стадіони, басейни, спортивні 

комплекси, футбольні та мультифункціональні майданчики зі штучним 

покриттям (у т.ч. з доступом до тренувань людей з обмеженими 

можливостями);  

забезпечити якісну підготовку спортсменів, команд та досягнення ними 

високих спортивних результатів; 

підвищити спортивний іміджу регіону на Всеукраїнській та 

міжнародній спортивній арені; 

покращити фізичний та емоційний стан населення області 

 економічна та/або 

бюджетна 

ефективність 

реалізації проєкту 

залучення додаткових коштів в економіку області (проживання, 

харчування, проїзд, культурний відпочинок спортсменів-учасників 

змагань, орендна плата за користування спортивною базою тощо); 

економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок 

комплексної термомодернізації 

8 Основні заходи 

проєкту 

Реалізація проєкту передбачає, зокрема: 

1) будівництво басейнів у м. Мелітополь та у КВНЗ «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради; 

2) реконструкцію 5 стадіонів (у мм. Бердянськ, Енергодар та 

Запоріжжя, Кам’янсько-Дніпровському та Оріхівському районах); 

3) будівництво та реконструкцію 10 спортивних майданчиків у 6 

районах області (Великобілозерському, Вільнянському,  

Гуляйпільському, Кам’янсько-Дніпровському, Михайлівський, 

Якимівському районах); 

4) будівництво та реконструкцію 2 спортивних залів у мм. Запоріжжя 

та Мелітополь; 

5) створення спортивно-ігрових просторів для осіб з інвалідністю у 

Бердянській міській об’єднаній територіальній громаді, 

6) створення медико-відновлювального реабілітаційного центру та 

будівництво гуртожитку на базі  КЗ «Запорізька обласна школа вищої 

спортивної майстерності» Запорізької обласної ради; 

7) капітальний ремонт КЗ «ДЮСШ № 3» у м. Мелітополь; 

8) будівництво, модернізацію (капітальний ремонт, реконструкцію) 

інших об’єктів спортивної інфраструктури; 

9) розробка плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та їх 

проведення: 

200 спортивних змагань обласного та Всеукраїнського рівня з 

олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту осіб з 

інвалідністю; 

спортивні ігри, естафети, фестивалі, масові пробіжки, майстер-класи, 

спартакіади тощо; 

висвітлення результатів впровадження проєкту в засобах масової 
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інформації 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування 

проєкту, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 194 000,00 75 000,00 78 000,00 347 000,00 

 державний бюджет 157 800,00 57 500,00 59 000,00 274 300,00 

 місцевий бюджет 36 200,00 17 500,00 19 000,00 72 700,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація 

щодо проєкту (за 

потреби) 

Координатор проєкту – Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації 

 

Напрям 1. B. Створення умов для зростання добробуту, комфортного 

та безпечного проживання мешканців 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі- проєкт) 

1.7. Підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.1. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної 

рівності 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Збереження сімейного середовища для дитини та всебічна 

підтримка сімейних форм виховання. 

Завдання проєкту: створення умов для виховання та розвитку 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у сім’ї 

або середовищі, максимально наближеному до сімейного; розвиток 

мережі дитячих будинків сімейного типу, прийомних і 

патронатних сімей, малих групових будинків в області 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Щороку близько 500 дітей набувають статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, та потребують 

влаштування в сім’ї громадян. Крім того, наразі  435 дітей (11,8 % 

від загальної кількості (3702) дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що обліковуються в області) 

утримується в закладах інституційного догляду та виховання  

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Для всебічного та гармонійного розвитку дитини потрібна сім’я, у 

якій формуються позитивні емоційні стосунки, забезпечуються 

догляд та виховання відповідно до віку, індивідуальних потреб і 

можливостей дитини, вибудовуються її світогляд та моральні 

орієнтири, формуються уміння та навички, необхідні для успішної 

соціалізації 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Цей проєкт має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки 

його реалізація  дозволить забезпечити  право дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання не 

менш ніж 90 % дітей, із загальної кількості таких дітей 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту, зокрема є: 

1) створення та забезпечення функціонування в області не менше: 

44 дитячих будинків сімейного типу (для 306 дітей); 
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257 прийомних сімей (для 506 дітей); 

4  патронатних сімей (для 14 дітей); 

2) будівництво у с. Широке Запорізького району приміщення для 

розміщення малого групового будинку (закладу соціального 

захисту, що призначений для тривалого проживання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч. дітей з 

інвалідністю, та осіб з їх числа в умовах, наближених до сімейних)   

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 77 653,43 64 394,20 64 394,20 206 441,83 

 державний бюджет 77 653,43 64 394,20 64 394,20 206 441,83 

 місцевий бюджет - - - - 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби)  

Координатор проєкту – Служба у справах дітей Запорізької 

обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.8.  Впровадження новітніх соціальних технологій соціальної 

роботи з сім’ями та розвиток системи надання комплексної 

допомоги постраждалим від насильства 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.1. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної 

рівності 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Покращення якості надання соціальних послуг в громадах 

відповідно до потреб та сучасних технологій.  

Завдання проєкту: впровадження новітніх соціальних технологій, 

спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних 

життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною); 

надання якісних соціальних послуг особі (дитині або сім’ї), яка 

перебуває у складних життєвих обставинах 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Сім’ї з дітьми та особи, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги (8150 сімей/14407 

дітей) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Відсутність кваліфікованих спеціалістів - надавачів соціальних 

послуг у територіальних громадах, тому в умовах децентралізації 

виникла потреба у їх системному навчанні, супервізії тощо.  

Високий рівень толерантності до гендерно-обумовленого 

насильства у суспільстві 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Даний проєкт має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки 

його реалізація дозволить, насамперед: 

покращити якість надання соціальних послуг та привернути увагу 

суспільства до проблеми домашнього насильства; підвищити 

кваліфікацію спеціалістів - надавачів соціальних послуг у 

територіальних громадах; 

зменшити кількість сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах,  а також зменшити випадки соціального сирітства, 
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План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.9. Формування у населення культури миру та нетерпимості до 

проявів насильства  

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.1. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної 

рівності 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Розширення участі жінок і дівчат у процесах розбудови миру та 

встановлення безпеки на рівні територіальних громад. 

Завдання проєкту: інтегрувати гендерну складову до місцевих 

програм;  забезпечити активну участь мешканців громади (жінок та 

чоловіків) у процесах прийняття рішень щодо розвитку територій, на 

яких вони проживають; створення умов для безпечного проживання 

мешканців через механізм попередження гендерно-обумовленого 

насильства та формування робочих груп з питань гендерної рівності 

та безпеки 

4 Територія, на яку проєкт Запорізька область 

кількість відмов від новонароджених дітей тощо; 

Знизити рівень домашнього насильства, насильства за ознакою статі 

та забезпечити захист прав постраждалих осіб через удосконалення 

системи запобігання та протидії такому насильству 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) проведення широкого поінформування мешканців про діяльність 

фахівців із соціальної роботи на території громади; 

2) створення  в об’єднаних територіальних громадах установ, що 

надають соціальні послуги сім’ям з дітьми або особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

3) проведення навчання кандидатів в прийомні батьки та батьки-

вихователі, опікуни, піклувальники, патронатні вихователі, 

наставники; підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-

вихователів; 

4) підвищення професійного потенціалу фахівців із соціальної 

роботи та надавачів соціальних послуг в об’єднаних територіальних 

громадах; 

5) забезпечення діяльності притулків та мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги для отримання соціальних 

послуг, медичної, соціальної та психологічної допомоги 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

 2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 648,00 715,00 753,00 2 116,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 598,00 665,00 678,00 1941,00 

 інші джерела 50,00 50,00 75,00   175,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент соціального захисту населення  

Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізький обласний 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, БО «БФ «Все 

можливо», ЗОГО «ОПП «Взаємодія» 
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План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

матиме вплив  

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

 

 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Гендерні стереотипи щодо обов’язків жінок і чоловіків в 

українському суспільстві продовжують виключати жінок з процесу 

прийняття рішень щодо реформування, відновлення та розбудови 

миру на сході країни та розвитку територій, на яких вони 

проживають 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Даний проєкт має чітко виражену соціальну спрямованість, 

оскільки його реалізація дозволить, у тому числі: 

жінкам та чоловікам впливати на розвиток територій, на яких вони 

проживають, з урахуванням потреб найвразливіших категорій 

населення, а також отримати знання та навички для участі у 

процесах відновлення миру та безпеки;  

підвищити рівень поінформованості мешканців області щодо всіх 

форм насильства та дискримінації; 

сприяти подоланню гендерних  стереотипів; 

сприяти створенню ефективного діалогу між владою та громадою 

задля розв’язання проблем громади  

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) реалізація навчальної програми з гендерно-орієнтовного 

бюджетування місцевих програм: гендерний бюджетний аналіз, 

зміни у місцевих програмах та бюджетах; системна інтеграція 

гендерно-орієнтовного бюджетування у бюджетний процес; 

2) впровадження грантової програми на підтримку місцевих 

ініціатив щодо зміцнення безпеки в громадах, попередження 

проявів насильства та підвищення участі жінок і дівчат на рівні 

прийняття рішень; 

3) створення робочих груп з питань гендерної рівності та безпеки 

громад у цільових територіальних громадах із залученням місцевих 

органів влади, жіночих груп та представників правоохоронних 

органів (особливо жінок) 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.:  7 239,00 12 065,00 4 826,00 24 130,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет - - - - 

 інші джерела  7 239,00 12 065,00 4 826,00 24 130,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент соціального захисту населення 

Запорізької обласної державної адміністрації;  Структура ООН 

Жінки, Запорізький офіс; Коаліція неурядових організацій 

«Запоріжжя 1325» 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.10. Розвиток соціальних послуг в громаді відповідно до 

потреб її мешканців 

2 Номер і назва завдання 1.2.2. Створення умов для включення людей з інвалідністю в 
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План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

активне життя (у т.ч. підвищення доступності публічних та 

інфраструктурних об’єктів) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення якості та доступності соціальних послуг для 

мешканців громади  

Завдання проєкту: впровадження інноваційних соціальних послуг 

спрямованих на мінімізацію наслідків складних життєвих обставин 

серед осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та підтримка 

життєдіяльності і реінтеграції в суспільство бездомних осіб та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Уразлива категорія населення області  

 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Сучасна система надання соціальних послуг повинна надавати таку 

соціальну підтримку особам, соціальним групам, яка  сприятиме у 

створенні умов для самостійного розв’язання їх життєвих проблем, 

у відновленні втрачених ними навичок і функцій, у подоланні або 

мінімізації негативних наслідків таких обставин, які вони не в змозі 

подолати за допомогою наявних у них ресурсів. Реалізація проєкту 

спрямована саме на розв’язання цих проблем 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Даний проєкт має чітко виражену соціальну спрямованість, 

оскільки його реалізація дозволить забезпечити надання соціальних 

послуг відповідно до потреб мешканців, сприятиме доступності  

мешканців громад до цих послуг, підвищення їх якості та  

ефективності 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) поліпшення умов реабілітації осіб з інвалідністю на базі  

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації  осіб з інвалідністю» 

Запорізької обласної ради, зокрема шляхом покращення 

матеріально-технічного забезпечення установи; 

2) створення Центру реінтеграції бездомних осіб у м. Запоріжжя (у 

т.ч. проведення реконструкції будівлі під Центр за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2 а; закупівля обладнання, 

меблів, інвентарю тощо, підбір персоналу); 

3) відкриття відділення підтриманого проживання для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю на базі КУ «Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

Бердянської міської ради (у т.ч. проведення поточного ремонту 

приміщення, в якому планується відкрити відділення підтриманого 

проживання; закупівля необхідного обладнання для надання 

послуг; відбір і формування штату працівників 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 1 421,65 8 492,91 6 658,47 16 573,03 

 державний бюджет 128,55 6 263,00 6 658,47 13 050,02 

 місцевий бюджет 1 293,10 2 229,91 - 3 523,01 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо Координатор проєкту - Департамент соціального захисту населення 
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План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

проєкту Запорізької обласної державної адміністрації 

 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.11. Покращення якості надання соціальних послуг 

інтернатними установами системи соціального захисту 

населення області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.2. Створення умов для включення людей з інвалідністю в 

активне життя (у т.ч. підвищення доступності публічних та 

інфраструктурних об’єктів) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення надання якісних соціальних послуг уразливим 

категоріям населення області у закладах та установах системи 

соціального захисту.  

Завдання проєкту: модернізація матеріально-технічної бази установ 

та закладів системи соціального захисту населення з впровадженням 

енергозберігаючих технологій  

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Запорізька область  

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Уразливі категорії населення області 

 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Останнім часом у країні значно зросла чисельність людей з 

інвалідністю, а існуюча мережа соціальних закладів та їх технічний 

стан не повною мірою задовольняє потреби цієї категорії населення 

щодо отримання якісних послуг. Реалізація проєкту спрямована 

саме на розв’язання цих проблем 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Проєкт несе в собі соціальний, а також економічний аспект, 

зокрема:   

поліпшення матеріально-технічного стану закладів і установ 

системи соціального захисту та покращення умов проживання 

підопічних цих закладів;  

скорочення обсягів споживання енергоресурсів (за експертними 

розрахунками, при виконанні запланованих у рамках проєкту 

заходів з енергозбереження річна економія енергоносіїв складе не 

менше, ніж 1,5 млн грн на рік) та економія бюджетних коштів, 

передбачених на енергоносії 

 екологічний вплив впровадження проєкту матиме опосередкований позитивний вплив 

на навколишнє середовище, зокрема скорочення теплових витрат 

призведе до зменшення використання природних ресурсів та 

викидів в атмосферу 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) розроблення проєктно-кошторисної документації, реконструкція   

та модернізація закладів з використанням енергозберігаючих 

технологій в: 

КУ «Бердянський геріатрічний пансіонат» Запорізької обласної 

ради; 

КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» Запорізької обласної 

ради; 

КУ «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради; 

2) модернізація (капітальний ремонт, реконструкція) інших закладів 

соціального захисту населення 
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План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.:  710,00 5 000,00 6 000,00 11 710,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 710,00 5 000,00 6 000,00 11 710,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент соціального захисту населення 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.12. Розвиток житлового будівництва  

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, 

оновлення житлового фонду (у т.ч. забезпечення населення 

якісною питною водою) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Поліпшення житлових умов, сприяння соціальному становленню і 

розвитку молоді, підвищення соціального захисту та адаптації 

учасників антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, що здійснюються шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (далі - учасники АТО/ООС). 

Завдання проєкту: 

забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих 

громадян, учасників АТО/ООС Запорізької області, що потребують 

поліпшення житлових умов; 

збільшення будівництва доступного житла у Запорізькій області за 

рахунок інвестування коштів з місцевих бюджетів та особистих 

коштів учасників проєкту  

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

1 506 молодих сімей та одиноких молодих громадян, та 10 746 

учасників АТО/ООС Запорізької області, які перебувають на обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов. 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

За останні роки відбулося уповільнення інвестиційної діяльності,  

зниження рівня будівельної активності та скорочення обсягів 

виконаних будівельних робіт внаслідок економічної кризи в країні. 

Крім того, в області склалася ситуація, за якою будівельні компанії 

стрімко втрачають довіру своїх інвесторів. Споживачі більш охоче 

купують житло на вторинному ринку, побоюючись придбання 

житла від забудовників з причини довгобудов 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Цей проєкт має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки 

його реалізація  дозволить забезпечити житлом 174 сімей учасників 

АТО/ООС, молодих сімей та одиноких молодих громадян 

(очікується будівництво/ придбання 13539,5 кв. метрів житла)  

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 



53 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

1) реалізація програм, зокрема: 

Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 

роки; 

Державної цільової соціально-економічної програми будівництва 

(придбання) доступного житла; 

обласної програми «Молодій запорізькій родині – доступне житло» 

на 2018-2022 роки; 

Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) Запорізької 

області на 2018-2022 роки» (зі змінами); 

2) розробка та фінансування місцевих програм будівництва житла; 

3) відведення (резервування) нових земельних ділянок для 

будівництва доступного житла із забезпеченням цих ділянок 

необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою, у тому 

числі на безоплатній для забудовників основі 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 114 129,20 124 626,90 138 313,80 377 069,90 

 державний бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

 місцевий бюджет 36 129,20 46 626,90 60 313,80 143 069,90 

 інші джерела 28 000,00 28 000,00 28 000,00 84 000,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.13. Розвиток систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, 

оновлення житлового фонду (у т.ч. забезпечення населення якісною 

питною водою) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Покращення забезпечення населення Запорізької області питною 

водою нормативної якості у необхідних обсягах та якісними 

послугами з водовідведення. 

Завдання проєкту: розвиток водопровідно-каналізаційного 

господарства, підвищення ефективності та надійності його 

функціонування 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на Внаслідок тривалої експлуатації без необхідного поточного ремонту 
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вирішення якої 

спрямований проєкт 

систем водопостачання, більшість об’єктів водопровідного 

господарства області знаходяться у незадовільному технічному 

стані, частина з них – в аварійному. 

Загальна протяжність водопровідних мереж області становить 9444 

км, з яких 33 % перебуває у ветхому та аварійному стані, 

протяжність каналізаційних мереж області становить 1924 км, з 

яких зношених –  

49 %. 

Не забезпечено питним водопостачанням 204 населених пункти 

області, які користуються привізною водою. 

Ситуація, існуюча у сфері водопостачання Запорізької області 

внаслідок зношеності водопроводів, призводить до значних втрат 

питної води при транспортуванні, а також до погіршення якості 

питної води за рахунок її забруднення. 

Розвиток водопровідно-каналізаційних мереж, підвищення 

ефективності і надійності їх функціонування суттєво стримується 

внаслідок недостатнього фінансування. Обсяги коштів, які 

виділяються з усіх джерел, значно менші за потребу 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Збільшення чисельності споживачів, які мають доступ до 

централізованого водопостачання та водовідведення; 

розширення мережі групових водопроводів для забезпечення 

якісною питною водою населених пунктів області; 

поліпшення режиму водопостачання населених пунктів; 

доведення якості питної води та очистки каналізаційних стоків до 

показників безпеки та якості, що відповідають вимогам Державних 

санітарних норм та правил; 

зменшення споживання енергоресурсів 

 соціальний вплив покращення соціально-побутових умов проживання населення 

області; 

підвищення рівня санітарно-гігієнічного благополуччя. 

 екологічний вплив мінімізації ризику аварій, які можуть значно погіршити екологічний 

та санітарно-епідеміологічний стан  

8 Основні заходи проєкту Проєкт передбачає здійснення заходів щодо: 

створення електронної карти-схеми (бази даних) існуючої системи 

водопостачання та водовідведення Запорізької області; 

розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва 

групових водоводів; 

проведення капітального ремонту, реконструкції та  будівництва 

мереж водопостачання та водовідведення, групових водоводів та 

споруд на них 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 142 300,00 122 000,00 120 000,00 384 300,00 

 державний бюджет 30 000,00 28 000,0 25 000,0 83 000,0 

 місцевий бюджет 108 000,00 92 000,0 93 000,0 293 000,0 

 інші джерела 4 300,00 2 000,0 2 000,0 8 300,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Запорізької обласної державної 

адміністрації 
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1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.14. Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання 

та водовідведення селища Кирилівка Якимівського району 

Запорізької області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, 

оновлення житлового фонду (у т.ч. забезпечення населення 

якісною питною водою) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Мета: підвищення туристично-рекреаційної привабливості регіону 

шляхом забезпечення централізованим водопостачанням та 

водовідведенням населення, туристів і соціально-виробничої 

інфраструктури смт Кирилівка Якимівського району Запорізької 

області.  

Завдання: будівництво мереж та споруд водопостачання та 

водовідведення селища Кирилівка Якимівського району 

Запорізької області 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари 

проєкту 

3,5 тис. жителів Кирилівської селищної ради Якимівського району, 

а також понад 2 млн відпочиваючих туристів щороку 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На узбережжі Азовського моря в районі смт Кирилівка 

Якимівського району Запорізької області (включаючи коси 

Пересип та Федотову), за відсутності очисних споруд та мереж 

централізованої каналізації, функціонують близько 350 закладів 

відпочинку і оздоровлення. Господарсько-побутові стічні води 

накопичуються у вигрібних ямах в обсягах більше 1 м3 за добу з 

наступним вивозом автотранспортом на полігон рідких побутових 

відходів, який улаштований у прибережній захисній смузі 

Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника 

загальнодержавного значення та входить до складу Приазовського 

національного природного парку. Таким чином, постійно існує 

загроза забруднення Азовського моря, Утлюкського та Молочного 

лиманів і ґрунтових вод господарсько-побутовими стічними 

водами та втрати цінного природного рекреаційного ресурсу. Як 

наслідок, спостерігається низький рівень надання сервісних послуг 

відпочиваючим. Ці фактори негативно впливають на туристично-

рекреаційну привабливість регіону та стримують його соціально-

культурний розвиток 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Підвищення туристично-рекреаційної привабливості регіону;  

створення сучасних інженерних комунікацій (системи 

централізованого водопостачання та водовідведення) 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

залучення інвестицій в економіку області; 

зниження у 4 рази вартості послуг з водопостачання та 

водовідведення для споживачів смт Кирилівка; 

збільшення туристичних потоків та, як наслідок надходжень до 

всіх рівнів бюджету 

 соціальний вплив забезпечення жителів смт Кирилівка якісними послугами 

централізованого водопостачання та водовідведення, зняття 

соціальної напруги серед населення 
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 екологічний вплив покращення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану 

узбережжя Азовського моря 

8 Основні заходи проєкту розробка проєктно-кошторисної документації, отримання 

експертного звіту; 

будівництво зовнішніх мереж водопостачання з приєднанням до 

західного групового водопроводу; 

будівництво зовнішніх мереж водовідведення та очисних споруд з 

насосними станціями потужністю 12 тис. м3/добу 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,                 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього: 38 751,47 500 000,00 500 000,00 1 038 751,47 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

У 2017 році розроблено проєктно-кошторисну документацію 

стадії техніко-економічного обґрунтування «Будівництво 

зовнішніх мереж та споруд водопостачання та водовідведення 

селища Кирилівка Якимівського району Запорізької області», 

отримано позитивний експертний звіт із загальною кошторисною 

вартістю 1 038 751,47 тис. грн. 

Наразі техніко-економічного обґрунтування направлено на 

погодження до Кабінету Міністрів України, опрацьовується 

питання залучення міжнародної технічної допомоги, в тому числі 

на умовах кредитування. 

Координатор проєкту – Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.15. Розвиток дорожнього господарства в населених пунктах 

області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, 

оновлення житлового фонду (у т.ч. забезпечення населення якісною 

питною водою) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення належного стану вулично-дорожньої мережі 

населених пунктів та безпеки руху транспортних засобів та 

пішоходів.  

Завдання проєкту: будівництво, реконструкція доріг та тротуарів в 

населених пунктах, придбання техніки для забезпечення утримання 

вулично-дорожньої мережі 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Стан, у якому сьогодні перебуває вулично-дорожня мережа 

населених пунктів, є незадовільним та викликає постійні нарікання 

користувачів, власників транспортних засобів та пішоходів. У 

зв’язку зі збільшенням транспортного навантаження, шляхова 

мережа втрачає свої експлуатаційні якості і потребує ремонту, а 
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місцями й повної реконструкції, будівництва. Відсутньою є 

відповідна техніка, яка забезпечує утримання доріг у належному 

технічному та санітарному стані 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту передбачає збереження від руйнування та 

забезпечення належного експлуатаційного стану доріг і вулиць, що 

в свою чергу підвищить рівень безпеки дорожнього руху в 

населених пунктах області 

8 Основні заходи проєкту Основними заходам проєкту є: 
1) виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації 

для будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг і 

вулиць;  

2)  проведення робіт з будівництва, реконструкції доріг та тротуарів 

у населених пунктах області; 

3)  придбання техніки для забезпечення утримання вулично-

дорожньої мережі у належному технічному та санітарному стані 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 

 державний бюджет 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 

 місцевий бюджет 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 

 інші джерела  - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.16. Розбудова зелених зон в населених пунктах області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, 

оновлення житлового фонду (у т.ч. забезпечення населення якісною 

питною водою) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Благоустрій та озеленення населених пунктів, облаштування зон 

відпочинку, покращення екологічного стану.  

Завдання проєкту: будівництво нових та реконструкція існуючих 

зелених зон загального користування (парків, скверів, бульварів, 

алей тощо) населених пунктів 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Повільні тенденції, відсутність комплексного підходу у проведенні 

робіт з приведення усіх підсистем благоустроюю, у тому числі  

озеленення,  до відповідного стану. Наявність випадків, коли 

існуючий стан об’єктів благоустрою населених пунктів інколи 
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загострює соціальну напругу в суспільстві. 

Практично в усіх населених пунктах вкрай слабо проводиться 

оновлення  зелених зон, що призводить до їх деградації.  

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту дозволить, насамперед: 

поліпшити естетичний вигляд та покращити привабливість 

населених пунктів; 

забезпечити комфортні умови перебування мешканців та гостей 

області; 

створити найкращі умови для розвитку багатьох видів відпочинку, 

проведення масових суспільних, культурних, спортивних та інших 

заходів, що в підсумку призведе до збільшення бюджетних 

надходжень 

 екологічний вплив озеленення є однією з найважливіших складових у системі 

використання засобів для ослаблення негативного впливу 

техногенезу на довкілля та поліпшення умов життєдіяльності людей  

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації 

для будівництво нових та реконструкція існуючих зелених зон 

загального користування; 

2) будівництво нових та реконструкція існуючих зелених зон 

загального користування (парків, скверів, бульварів алей) населених 

пунктів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 

 інші джерела  - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.17. Підвищення якості надання адміністративних послуг 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.4. Покращення системи надання адміністративних послуг 

(зокрема із використанням сучасних інформаційних технологій) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Збільшення спектру, доступності та якості надання 

адміністративних послуг для всіх категорій населення області.  

Завдання проєкту: поліпшення умов надання адміністративних та 

соціальних послуг і часової та архітектурної доступності населення 

до центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари  

Населення області (1693,9 тис. осіб; щороку понад 300 тис. 

суб'єктів звернення отримають послуги через ЦНАП) 
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проєкту 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований  

проєкт 

Поступово до переліків надання адміністративних послуг ЦНАП 

області включаються додаткові послуги, надання яких потребує 

спеціалізованого обладнання та каналів зв’язку. Крім цього, для 

зменшення часових та транспортних витрат населення при 

отриманні адміністративних послуг необхідна подальша 

стандартизація та електронізація бізнес-процесів їх надання, а 

також розширення мережі ЦНАПів в області та забезпечити їх 

доступність для всіх верств населення, включаючи осіб з 

особливими потребами 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Створення нових та модернізація вже діючих ЦНАПів при органах 

місцевого самоврядування (далі – ОМС); 

вдосконалення матеріально-технічної бази ЦНАП; 

поліпшення умов і часової доступності населення до отримання 

адміністративних послуг та соціальних послуг; 

стандартизація та оптимізація процесів надання послуг; 

запровадження елементів електронного документообміну між 

ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

оптимізація витрат бюджетних ресурсів на забезпечення роботи 

ЦНАПів, зменшення плинності кадрів в ЦНАПах 

 соціальний вплив створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг 

громадянам, які проживають у віддалених населених пунктах 

відповідної території, особам з особливими потребами та іншим 

маломобільним групам населення; 

підвищення якості та доступності адміністративних і соціальних 

послуг 

 екологічний вплив впровадження проєкту матиме опосередкований позитивний вплив 

на навколишнє середовище, зокрема, внаслідок зменшення 

паперового документообігу 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) розробка проєктно-кошторисної документації, архітектурно-

дизайнерських рішень інтер’єру та оздоблення приміщень ЦНАП в 

ОМС; 

2) матеріально-технічне забезпечення, у т.ч. придбання меблів та 

оргтехніки; 

3) придбання мобільних офісів для ЦНАП; 

4) створення філій та віддалених робочих місць ЦНАП; 

5) забезпечення функціонування регіонального вебпорталу надання 

адміністративних послуг Запорізької області, у т.ч. створення 

комплексної системи захисту інформації порталу; 

6) запровадження надання послуг в електронному вигляді; 

7) придбання необхідного спеціалізованого обладнання та 

підключення до відповідних каналів зв’язку для надання послуг з 

оформлення й видачі паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, ІDкартки та реєстрації транспортних засобів; 

8) навчання адміністраторів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 
1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 26 590,00 15 050,00 4 000,00 45 640,00 
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 державний бюджет 10 400,00 9 600,00 - 20 000,00 

 місцевий бюджет 15 690,00 4 950,00 3 500,00 24 140,00 

 інші джерела 500,00 500,00 500,00 1 500,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації 

 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.18. Оповіщення населення області про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час і в особливий 

період 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.5. Зміцнення громадської безпеки та забезпечення цивільного 

захисту населення 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Своєчасне оповіщення та інформування про загрозу або 
виникнення надзвичайних ситуацій.  
Завдання проєкту: удосконалення системи централізованого 
оповіщення, зокрема шляхом її переобладнання з аналогового на 
цифрове 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Система централізованого оповіщення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій побудована ще після Другої світової війни 
за командно-сигнальним принципом. 
На сьогодні система централізованого оповіщення неспроможна у 
повному обсязі забезпечити виконання покладених на неї завдань 
та потребує розвитку і технічної модернізації з урахуванням 
новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін, що 
відбулися у суспільстві 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Даний проєкт має значний економічний та соціальний аспект, 

реалізація якого дозволить: 

суттєво прискорити доведення сигналів, повідомлень органів 

управління цивільного захисту про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо 

до державних органів, підприємств, установ, організацій та 

населення з урахуванням новітніх інформаційно-

телекомунікаційних технологій та змін; 
підвищити безпеку населення та захищеності територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій 

 екологічний вплив зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру  

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 
1) виготовлення та розробка технічного завдання, а також  проєкту 
на реконструкцію системи оповіщення на опрацювання системи 
оповіщення області; 
2) виконання робіт з реконструкції, встановлення та введення 
системи оповіщення в експлуатацію; 
3) створення автоматизованого робочого місця в системі 
оповіщення області на базі обладнання «Озон-О» (модернізація 
системи оповіщення області); 
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4) створення автоматизованого робочого місця на базі обладнання 
DIGITEX; 
5) модернізація та ремонт Пункту управління цивільного захисту 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 5 806,00 31 280,00 29 800,00 66 886,00 

 державний бюджет 3 000,00 15 000,00 15 000,00 33 000,00 

 місцевий бюджет 2 200,00 15 500,00 14 150,00 31 850,00 

 інші джерела 606,00 780,00 650,00 2 036,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатори проєкту – Департамент з питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної державної адміністрації разом з 

Головним управлінням державної служби надзвичайних ситуацій 

України в Запорізькій області  

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

1.19. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і 

внутрішніх викликів 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.2.5. Зміцнення громадської безпеки та забезпечення цивільного 

захисту населення 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру.  

Завдання проєкту: підвищення рівня готовності органів 

управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, 

спрямованих на попередження можливих надзвичайних ситуацій 

та ліквідацію їх наслідків  

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Найбільш нагальними проблемами є:  
низький рівень матеріально-технічного оснащення сил цивільного 

захисту.  Зокрема, понад 80 %  техніки, якою оснащені  підрозділи 

оперативно-рятувальної служби, перебуває в експлуатації понад 

20-30 років,  морально і фізично застаріло. Відсутня спеціальна 

техніка для рятування людей на висотних об’єктах та об’єктах 

підвищеної поверховості; 

неналежний технічний стан фонду захисних споруд цивільного 

захисту. За результатами технічної інвентаризації встановлено, що 

близько 90 % споруд не готові, або обмежено готові для 

використання за призначенням. 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт несе в собі значний економічний та соціальний аспект, 

виконання якого дозволить, зокрема: 

покращити матеріально-технічну базу органів управління та сил 

цивільного захисту;  

забезпечити належний рівень захисту населення та територій, а 
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також об'єктів виробництва та соціально-культурної сфери від 

надзвичайних ситуацій; 

знизити ризики виникнення надзвичайних ситуацій та 

мінімізувати їх наслідки (у т. ч. мінімізувати кількість 

постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій); 

зекономити бюджетні кошти під час здійснення заходів з 

ліквідації надзвичайних ситуацій, у зв’язку зі зниженням ризику 

їх виникнення та зменшенням наслідків; 

 екологічний вплив забезпечити техногенну та екологічну безпеку регіону; 

мінімізувати негативний вплив надзвичайних ситуацій на 

довкілля; 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій, а  

саме: створення, використання, утримання та реконструкція 

фонду захисних споруд цивільного захисту (у т.ч.  з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення); 

2) забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів і 

територій регіону (зокрема: очищення територій від 

вибухонебезпечних предметів, реабілітація територій, 

забруднених внаслідок військової діяльності); 

3) матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил 

цивільного захисту, в т.ч. аварійно-рятувальних служб; 

4) забезпечення непрацюючого населення засобами захисту 

органів дихання; 

5) формування волонтерського руху у сфері цивільного захисту та 

підготовка добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, 

забезпечення їх функціонування, у т.ч. будівництво центрів 

безпеки на території новостворених громад; 

6) удосконалення механізмів здійснення моніторингу та 

прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 47 260,80 40 443,30 36 026,50 123 730,60 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 47 260,80 40 443,30 36 026,50 123 730,60 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатори проєкту – Департамент з питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної державної адміністрації разом з 

Головним управлінням державної служби надзвичайних ситуацій 

України в Запорізькій області 

 

Напрям 1. C. Забезпечення взаємодії органів влади, бізнесу, громади, 

особи 
1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.20 Сучасні інформаційні технологій для бізнесу 

 
 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

1.3.1. Активізація діалогу між представниками бізнесу, органів 

влади, громадськості 
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відповідає проєкт 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого і середнього 

підприємництва (далі – МСП ) та їх взаємодії з органами влади.  

Завдання проєкту: запровадження сучасних інформаційні 

технологій у процеси діяльності суб’єктів МСП та комунікації з 

органами влади 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва області (понад                          

85,4 тис. суб’єктів) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На сьогодні до переліку проблем, які гальмують розвиток суб’єктів 

МСП, відносяться: 

недостатній рівень використання сучасних інформаційних 

технологій у комунікації влади та бізнесу, насамперед, у сільській 

місцевості; 

відсутність єдиного джерела інформації для персоналу МСП щодо 

законодавчих змін з питань державних перевірок; 

відсутність ефективних інструментів використання суб’єктами 

МСП напрацьованої експертної бази знань у сфері розвитку бізнесу; 

низький рівень використання представниками бізнесу наявних  

відкритих даних 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Завдяки реалізації проєкту підприємці області, зокрема: 

матимуть ефективні канали зв’язку з представниками влади та 

діючої інфраструктури підтримки бізнесу; 

своєчасно зможуть отримувати повну та достовірну інформацію 

щодо актуальних новин, подій, перевірок, освітніх заходів у сфері 

бізнесу. 

Крім того, буде створено дві Інтернет-платформи для: 

самодіагностики рівня компетенцій суб’єктів МСП та отримання 

експертних інструкції для удосконалення своєї діяльності; 

реалізації сільськогосподарської продукції 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

оптимізація часових та бюджетних витрат на здійснення органами 

влади заходів із інформування; 

зменшення витрат суб’єктів господарювання на консалтингові 

послуги; 

підвищення обсягів реалізації сільськогосподарської продукції 

прямими каналами збуту населенню  

 соціальний вплив підвищення рівня поінформованості представників підприємництва 

щодо актуальних новин, подій, перевірок, заходів, діючих проєктів. 

 екологічний вплив впровадження проєкту матиме опосередкований позитивний вплив 

на навколишнє середовище, зокрема зменшиться паперовий 

документообіг 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) формування інформаційної бази щодо діючих на території 

України та Запорізької області проєктів і програм з розвитку 

бізнесу, а також календарю інформаційних та освітніх заходів для 

суб’єктів підприємництва; 

2) створення Інтернет-платформи для визначення суб’єктами МСП 

рівня компетенцій з різних аспектів управління (кадровий, 

маркетинговий, податковий, інформаційний тощо) шляхом 

опитування (самодіагностика) із подальшим отриманням в 

автоматичному режимі типізованих покрокових експертних 
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інструкції для удосконалення своєї діяльності; 

3) забезпечення консультування суб’єктів МСП представниками 

влади та діючих об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу, 

зокрема за допомогою Skype, паблік каналів та бот акаунтів у 

популярних месенджерах (Viber, Telegram, Whatsapp), сторінок у 

соціальних мережах; 

4) розробка інструменту (мобільний додаток) для своєчасного 

інформування/нагадування суб’єктам МСП про майбутні перевірки 

державними органами (за планом на inspections.gov.ua) із 

одночасним наданням відомостей про проведення тематичних 

семінарів та консультаційних заходів (відповідно до тематики 

перевірки) 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч. 425,00 315,00 65,00 805,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 245,00 195,00 55,00 495,00 

 інші джерела 180,00 120,00 10,00 310,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту - Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації (за участі Запорізької торгово-

промислової палати, Державної організації «Регіональний фонд 

підтримки підприємництва в Запорізькій області») 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

1.21. Активні люди – сильна громада 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

1.3.2. Посилення інституційної спроможності організацій 

громадянського суспільства 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення активної участі громадськості під час формування та 

реалізації державної, регіональної політики, розв’язання питань 

місцевого значення. 

Завдання проєкту: створення сприятливих умов для подальшого 

розвитку громадянського суспільства та вироблення механізмів 

внутрішньої комунікації представників громадськості у об’єднаній 

територіальній громаді  

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область  

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Натепер не унормовано на законодавчому рівні створення 

підрозділів по роботі з громадськістю в об’єднаних територіальних 

громадах. 

Необхідність підвищення рівня громадської освіти у частині 

взаємодії з органами місцевого самоврядування для розв’язання 

нагальних проблем території 
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7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту дозволить, у тому числі: 

розвинути мережу інститутів громадянського суспільства, зміцнити 

їх авторитет та вплив на розв’язання суспільно вагомих проблем на 

території ОТГ; 

створити сприятливі умови для впровадження громадських 

ініціатив;  

підвищити рівень громадянської культури, активізувати участь 

громадян у житті територіальних громад 

8 Основні заходи проєкту Проєкт складається з трьох інформаційно-просвітницьких кейсів, а 

саме: 

1) волонтерський рух. Формами навчання стануть круглі столи, 

семінари, конференції; 

2) самоорганізації населення. Формами навчання стануть тренінги, 

семінари, створення робочих груп (консультативно-дорадчих 

органів при ОТГ); 

3) громадські слухання. Формами навчання громадських активістів 

будуть тренінги, панельні дискусії та інші заходи 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 150,00 80,00 40,00 270,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 150,00 80,00 40,00 270,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 2 «Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається 

на засадах смарт-спеціалізації) у національному та глобальному просторі» 

 

Напрям 2. A. Індустріально-технологічний розвиток економіки на 

інноваційних засадах 

 
1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.1. Розробка та серійне виробництво турбореактивного 

двоконтурного двигуна АИ-28 (ТРДД АИ-28) для 

перспективних модифікацій літаків 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.1.1. Підтримка видів економічної діяльності, які 

характеризуються високим інноваційним потенціалом та 

зростаючою віддачею (зокрема, у сфері виробництва: ендопротезів 

з молібденового і титанового складів; електродвигунів, 

генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної 

апаратури; проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; машин 

і устаткування для сільського та лісового господарства; двигунів та 

запчастин до гвинтокрилів) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Розвиток виробництва високотехнологічної конкурентоспроможної 

продукції з підвищеною доданою вартістю. 
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Завдання проєкту: створення та серійне виробництво 

перспективного авіаційного газотурбінного двигуна нового 

покоління АИ-28 в класі тяги 7500-10000 кгс з паливною 

економічністю на 10-15 % кращою, ніж у сучасних вітчизняних та 

закордонних двигунів цього класу 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Україна 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Результати реалізації проєкту, насамперед, стосуються авіабудівної 

галузі України 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Ринок регіональних та транспортних літаків все ще є не 

заповненою нішею, в яку Україна може війти з новою 

модифікацією літаків  

Ан-178 з двигунами АИ-28, а також з модернізованими літаками  

Ан-148, Ан-158. Розробка та серійне виробництво ТРДД АИ-28 

дозволить зберегти авіабудівну галузь України як промисловий 

комплекс країни, що об’єднує науково-виробничі підприємства та 

серійні підприємства України 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт несе в собі масштабний економічний аспект для всієї 

країни, реалізація якого дозволить забезпечити зміцнення та 

розвиток підприємств авіаційної галузі України, підвищити їх 

конкурентоспроможність, розширити експортні можливості 

держави. Зокрема, під час впровадження проєкту: 

загальний обсяг коштів, які будуть перераховані державі 

становитиме – 13 229 870,0 тис. грн за весь період реалізації 

проєкту, з них у вигляді відрахувань Єдиного соціального внеску – 

3 486 460,0 тис. грн; 

на підприємствах авіаційної галузі України буде забезпечено 

роботою понад 17,0 тис. працівників 

 екологічний вплив технічні рішення, які застосовуються при проєктуванні двигуна 

мають екологічний ефект: 

рівень шуму в трьох контрольних точках не менш, чим на 10-15 

децибел ефективного рівня сприйнятого шуму нижче вимог 4 

Глави Стандарту ІСАО; 

зниження рівня емісії шкідливих речовин на 12-25 % нижче норм 

ІСАО 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) проведення дослідницької роботи; 

2) розробка та випуск робочої конструкторської документації; 

3) технологічна підготовка виробництва; 

4) виготовлення дослідного зразка з доведенням його до 

необхідних параметрів; 

5) проведення випробувань дослідного зразка; 

6) серійне виробництво двигунів 
9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 1 595 000,00 1 848 000,00 2 099 000,00 5 542 000,00 

 державний бюджет 1 116 500,0 1 293 600,0 1 469 300,00 3 879 400,00 

 місцевий бюджет - - - - 

 інші джерела 478 500,00 554 400,00 629 700,00 1 662 600,00 
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11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації. 

Всього строк дослідно-конструкторської роботи та реалізації 

проєкту – 31 рік, з них: дослідно-конструкторська робота 

(інвестиційний етап – розроблення) – 6 років (72 місяці); 

період реалізації проєкту (серійне виробництво) – 25 років (372 

місяці). 

Натепер фінансування з державного бюджету відсутнє, проєкт 

фінансується за рахунок прибутку підприємств ДП «Івченко-

Прогрес» та АТ «Мотор Січ». Передбачається залучення 

державного фінансування, а також інших джерел (зокрема, 

приватних інвесторів) 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального 

розвитку (далі – 

проєкт) 

2.2. Будівництво вітрових електростанцій на території 

Мелітопольського, Приазовського та Якимівського районів 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.1.2. Розвиток альтернативної, відновлювальної енергетики 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення енергонезалежності України шляхом розвитку 

відновлювальних джерел енергії або, в тому числі, за рахунок 

будівництва найбільшої в Європі ВЕС та інших об’єктів. 

Завдання проєкту: будівництво вітрових електростанцій, зокрема: 

на території Якимівського району – вітропарк Zophia (Зофія) 

потужністю 742,5 МВт; 

на території Приазовського та Мелітопольського районів – 

вітропарк загальною потужністю 500 МВт; 

збільшення притоку інвестицій до регіону 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, Мелітопольський, Приазовський та 

Якимівський райони 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Потенційні національні та іноземні інвестори, підприємства, 

організації та установи, органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, міжнародні організації 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Запорізька область входить в п’ятірку найбільш техногенно-

навантажених регіонів України, має один з найбільших рівнів 

забруднення атмосферного повітря. 

Існує необхідність зменшення викидів СО2, зокрема, шляхом 

застосування інноваційних джерел відновлювальної енергії. 

При цьому, регіон має ресурси: 

значний потенціал для розвитку відновлювальних джерел енергії 

(наявність степових районів та узбережжя Азовського моря); 

вільні земельні ділянки під будівництво; 

достатній досвід проєктування, будівництва, експлуатації та 

обслуговування вітроенергетичних установок та вітрових 

електростанцій 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Розвиток відновлюваної енергетики сприятиме розвитку регіону 

не тільки через підвищення енергетичної безпеки, але й за рахунок 

непрямих соціальних, екологічних та економічних переваг. 

Будівництво парку вітроелектростанцій передбачається передусім 
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для забезпечення електроенергією населення, установ і 

підприємств територій. Очікується, що: 

на території Якимівського району встановлять 120 вітроустановок 

потужністю від 3,5 до 5 МВт кожна, які вироблятимуть близько  

1,8 млн МВт електроенергії в рік; 

на території Приазовського та Мелітопольського районів 

встановлять 167 вітряних турбін з лінією електропередач 330 кВ, 

які забезпечуватимуть електроенергією 170 тис домогосподарств 

 економічна та/або 

бюджетна 

ефективність 

реалізації проєкту 

підвищення інвестиційної привабливості області, стимулювання 

економічного розвитку регіону за рахунок поліпшення 

конкурентоспроможності; 

збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій в регіон; 

створення нових робочих місць; 

збільшення надходжень до всіх рівнів бюджету 

 соціальний вплив підвищення якості життя людей на територіях через розвиток 

місцевих громад. Більш ефективне використання енергетичних 

ресурсів. Зміцнення співпраці між державою і бізнесом у рамках 

соціальної відповідальності інвестора щодо реалізації проєктів 

розвитку соціальної інфраструктури 

 екологічний вплив поліпшення рівня здоров’я населення через зниження забруднення 

атмосферного повітря, скорочення викидів парникових газів та 

протидія змінам клімату 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) процедура землевідведення; 

2) розробка і експертиза проєктно-кошторисної документації; 

3) будівельні роботи; 

4) підключення до енергосистеми України 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки  

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 13 852 195,0 13 852 195,0 20 554 870,0 48 259 260,0 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет - - - - 

 інші джерела 13 852 195,0 13 852 195,0 20 554 870,0 48 259 260,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної 

адміністрації, Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.3. Підтримка функціонування регіонального кластеру 

«Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування. Металургія» 

з метою розвитку сектору промислового хай-тек та 

популяризації технологій 4.0 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.1.3. Розвиток ІТ-технологій та інновацій, сприяння їх 

впровадженню у виробничі процеси (у т.ч. просування технологій 

індустрії 4.0) 



69 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Розроблення нових методів і технологій, які орієнтовані на 

впровадження індустрії 4.0 на підприємствах регіону. 

Завдання проєкту: виконання та запровадження науково-

дослідних, науково-технічних та науково-освітніх проєктів, у тому 

числі на замовлення підприємств 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Підприємства машинобудівного та металургійного секторів (понад    

700 підприємств на території області)  

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Низький рівень автоматизації виробництва в промисловому 

секторі регіону, як наслідок низька конкурентоспроможність 

підприємств у відношенні до світових конкурентів 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту дозволить, у тому числі: 

створити групу основних стейкхолдерів за участі профільних 

асоціацій, ВНЗ, організацій з підтримки бізнесу, МСБ;  

підготувати не менш 3-х грантових заявок;  

виконати роботи з розробки рекомендацій щодо впровадження 

інструментів індустрії 4.0 на базі не менш 5 підприємств регіону; 

інтеграція кластерної моделі діяльності у сферах промисловості, 

діджиталізації та інновацій; 

вивести підприємства на вищі показники експортного та 

інноваційного потенціалу; 

забезпечити зростання прибутковості підприємств 

високотехнологічного сектору та відповідно збільшення 

бюджетних надходжень 

 екологічний вплив зниження екологічного навантаження за рахунок розвитку 

екологічно безпечних технологій 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) створення групи основних зацікавлених стейкхолдерів;  

2) розробка та подання 3-х грантових заявок на співфінансування 

проєкту; 

3) проведення не менш 3-х конгресно-форумних заходів та 6 

тренінгів для цільової аудиторії; 

4) проведення робіт із розробки рекомендацій щодо впровадження 

інструментів індустрії 4.0 на базі 5 підприємств регіону 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 300,00 400,00 400,00 1 100,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 150,00 200,00 200,00 550,00 

 інші джерела 150,00 200,00 200,00 550,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 
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Напрям 2. B. Розвиток бізнес-екосистеми регіону 

 
1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.4. Інноваційний розвиток інфраструктури розвитку малого і 

середнього бізнесу (бізнес-центрів, академічних та виробничих 

бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва, 

ФабЛабів, коворкінг-центрів тощо) 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.2.1. Розширення інфраструктури підтримки малого та середнього 

бізнесу, системи інституцій залучення та супроводу інвесторів (в 

т.ч. інформаційне забезпечення інвестиційних процесів, 

міжнародної взаємодії) 

2.2.5. Сприяння виходу суб’єктів бізнесу регіону на нові ринки 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва. 

Завдання проєкту: залучення молоді до підприємницької діяльності, 

розвиток інженерної креативності, підвищення доступу осіб, що 

планують започаткувати власну праву та діючих підприємців до 

якісного консалтингу з актуальних питань ведення бізнесу 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва області (понад                      

85,4 тис. суб’єктів), студенти вищих навчальних закладів та 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької 

області (майже 70 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Недостатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва, 

особливо в сільській місцевості; 

слабка координація взаємодії між елементами інфраструктури 

підтримки бізнесу; 

низький рівень можливостей молодих винахідників для розвитку 

власних ідей через значну вартість створення прототипів або 

неможливість їх тестування; 

відсутність необхідних знань щодо особливостей започаткування та 

розвитку власного бізнесу, продажу продукції, у т.ч на зовнішніх 

ринках; 

недостатня кількість комунікативних майданчиків 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, реалізація 

якого дозволить, зокрема: 

створити мережу інноваційних об’єктів інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, ФабЛабів) у Запорізькій області у т.ч. на базі вищих 

навчальних закладів, закладів професійної 9професійно-технічної) 

освіти; 

створити нові об’єкти інфраструктури підтримки бізнесу для 

діючих підприємств на базі ЦНАП та в ОТГ області; 

створити нові робочі місця та збільшити кількість суб’єктів МСП;  

залучити молодь, соціально активних громадян, зацікавлених у 

розвитку підприємництва, до започаткування власної справи; 

розширити спектр та кількість наданих консалтингових послуг 

суб’єктам МСП; 

збільшити обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та 

зовнішньої торгівлі суб’єктів МСП; 

забезпечити додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів;  

покращити  підприємницьке середовище та підвищити позиції 

області у національних рейтингах 
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8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) створення та постійна актуалізація бази об’єктів інфраструктури 

підтримки бізнесу та переліку послуг, які надаються ними для 

суб’єктів МСП, її розміщення у відкритому доступі; 

2) підтримка і забезпечення діяльності діючих об’єктів 

інфраструктури підтримки бізнесу, створення нових об’єктів 

(бізнес-центрів, академічних та виробничих бізнес-інкубаторів, 

центрів підтримки підприємництва, ФабЛабів, коворкінг-центрів) та 

їх оснащення; 

3) промоція нових та діючих об’єктів інфраструктури серед молоді, 

бізнесу, активних громадян; 

4) розробка та впровадження презентаційно-освітньої платформи 

для інклюзивного розвитку бізнес-середовища в регіоні (молодіжне, 

жіноче, креативне  підприємництво, стартап-рух); 

5) проведення освітніх заходів, мотиваційних зустрічей молоді з 

успішними бізнесменами, тренерами, практиками, представниками 

влади та місцевого самоврядування; 

6) стимулювання створення фірм/компаній молодим підприємцям 

(зокрема, з використанням інноваційних технологій), підтримка 

впровадження стартап-проєктів, що просувають нові технології, 

підвищення їх конкурентоспроможності, у т.ч. за рахунок 

консультування провідними експертами за відповідними 

напрямами; 

7) забезпечення функціонування центру підтримки експорту на базі 

Запорізької торгово-промислової палати; 

8) впровадження алгоритмів діагностики поточної діяльності з 

розробкою операційних планів для розвитку МСБ, у т.ч. за 

цільовими секторами економіки; 

9) впровадження регіональної системи бізнес-стажування 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч. 7 250,0 6 050,0 5 850,0 19 150,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 2 150,0 2 500,0 2 300,0 6 950,0 

 інші джерела 5 100,0 3 550,0 3 550,0 12 200,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації (за участі Запорізької торгово-

промислової палати, Державної організації «Регіональний фонд 

підтримки підприємництва в Запорізькій області») 
 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.5. Інформаційне забезпечення інвестиційних процесів 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.2.1. Розширення інфраструктури підтримки малого та середнього 

бізнесу, системи інституцій залучення та супроводу інвесторів (в 

т.ч. інформаційне забезпечення інвестиційних процесів, 

міжнародної взаємодії) 

 

3 Мета та завдання Створення умов для забезпечення сприятливого інвестиційного 



72 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

проєкту клімату та нарощування інвестиційного потенціалу області.  
Завдання проєкту: позиціонування Запорізької області у світовому 

економічному середовищі як надійного партнера та перспективної 

території для ведення бізнесу, в тому числі, через започаткування 

нових та поглиблення існуючих зв’язків з регіонами країн світу та 

міжнародними організаціями 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, світова спільнота 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Потенційні національні та іноземні інвестори, органи місцевого 

самоврядування 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Для конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному 

ринках економіка області потребує нових інвестицій, підтримки 

малого та середнього підприємництва, поширення позитивного 

інвестиційного іміджу області на внутрішньому та зовнішніх 

ринках 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, реалізація 

якого дозволить, насамперед, забезпечити: 

підвищення зацікавленості інвесторів у вкладенні коштів в 

економіку Запорізької області; 

збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в регіон; 

збільшення надходжень коштів до місцевих бюджетів; 

створення нових робочих місць та покращення життя населення за 

рахунок соціальної відповідальності іноземних інвесторів 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) розробка логотипів Запорізької області та брендування процесів 

залучення інвестицій в економіку регіону; 

2) проведення медійних та немедійних заходів взаємодії з 

потенційними інвесторами; 

3) організаційно-фінансове забезпечення функціонування інтернет-

ресурсів, що демонструють інвестиційну привабливість області та 

сприяють залученню інвестицій; 

4) створення фільму про потенціал Запорізької області українською 

та англійською мовами 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 550,00 550,00 500,00 1 600,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 550,00 550,00 500,00 1 600,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.6. Проведення експертної оцінки інвестиційного середовища 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

2.2.2. Диверсифікація внутрішніх та зовнішніх джерел, форм 

інвестування в економіку регіону 
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розвитку, якому 

відповідає проєкт 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 
Покращення ділового та інвестиційного клімату.  
Завдання проєкту: проведення аналізу слабких та сильних сторін 

Запорізького регіону в напрямку залучення інвестицій, виявлення 

нових перспективних напрямків інвестування 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Потенційні національні та іноземні інвестори, підприємства, 

організації та установи, органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Ситуація в системі залучення інвестицій потребує постійного 

моніторингу та реагування на зміни в напрямках вкладення коштів, 

потреб громад в інвестиціях та зацікавленості інвесторів у певних 

проєктах. Для забезпечення оперативного реагування на зміни в 

системі інвестиційних потоків необхідним є постійний аналіз 

середовища та інформування потенційних інвесторів та 

бенефіціарів про відповідні зміни з метою усунення проблем і 

ризиків 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

У рамках реалізації даного проєкту буде проведено аналіз 

інвестиційної привабливості регіону (громад), результати якого 

дозволять визначити  та запровадити заходи, у т.ч. спрямовані на:  

створення умов для підвищення потенціалу регіону (громад) та 

збільшення притоку інвестицій;  

покращення системи супроводу інвесторів, взаємодії влади та 

бізнесу, виявлення та реагування на проблеми, які виникають, їх 

оперативне розв’язання, що у підсумку забезпечить безпосередню 

реалізацію інвестиційних проєктів 

8 Основні заходи проєкту Основні завдання проєкту: 

1) розробка актуальних питань для проведення анкетування 

інвестиційної діяльності, виявлення зацікавлених сторін для участі 

в опитуванні; 

2) систематичне проведення експертної оцінки інвестиційного 

клімату, необхідних заходів для поліпшення регуляторного 

середовища, прозорості ринку землі, дозвільних і погоджувальних 

процедур; 

3) виявлення нових сфер, які потребують залучення інвестицій, 

формування та актуалізація баз даних інвестиційних проєктів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього: - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.7. Створення та розвиток індустріальних парків (зокрема 

індустріального парку «Мелітополь») та інших просторових 

форм організації бізнесу 
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2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.2.3. Розвиток організаційних (бізнес-організації, громадські 

об’єднання) та просторових форм інтеграції бізнесу (кластери, 

індустріальні, науково-технологічні парки, мережі, хаби) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення сприятливих умов для створення та офіційної реєстрації 

індустріальних парків. 

Завдання проєкту: створення індустріальних парків (зокрема, парку 

«Мелітополь»). Організаційне забезпечення: створення технопарків 

та/або наукових парків;  залучення для роботи на території 

Запорізької області міжнародних консалтингових компаній, які 

займаються питаннями інвестування 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область (зокрема, Мелітопольський район) 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Потенційні національні та іноземні інвестори, підприємства, 

організації та установи, органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

У Запорізькій області відсутні офіційно зареєстровані індустріальні 

парки. Отже потенційні інвестори отримують лише пропозиції 

щодо використання окремих земельних ділянок Green-field або 

Brown-field без відповідного супроводу інвестиційних процесів з 

боку керуючої компанії індустріального парку. 

У Запорізькій області відсутні технопарки і наукові парки, які є 

важливими для розвитку інноваційних стартапів (Start Up) – це 

стримує підприємницьку активність місцевих новаторів і мотивує їх 

створювати підприємства за межами області. 

Крім того, навіть наявні в області інституції не мають достатнього 

організаційно-фінансового забезпечення і мають невисокий рівень 

взаємодії один з одним і підприємствами провідних кластерів 

регіону 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація проєкту дозволить забезпечити, зокрема: 

стимулювання економічної активності в регіоні та зростання її 

конкурентоспроможності; 

створення офіційно зареєстрованих індустріальних парків (зокрема 

парку «Мелітополь»); 

збільшення кількості зацікавлених інвесторів у вкладенні коштів в 

економіку області та приток інвестицій; 

створення нових робочих місць; 

реалізацію проєктів соціальної сфери (за рахунок соціальної 

відповідальності інвестора); 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) проведення моніторингу та аналізу вільних інвестиційно-

привабливих земельних ділянок типу Green-field та Brown-field для 

створення індустріальних парків; 

2) створення індустріального парку «Мелітополь»; 

3) проведення конкурсу інноваційних проєктів Start Up компаній 

Запорізької області за участь представників фондів венчурного 

капіталу 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 
1 рік 2 рік 3 рік Усього 
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тис. грн 

 усього, в т.ч.: 5 130,00 5 130,00 3 695,00 13 955,00 

 державний бюджет 2 920,00 2 920,00 1 768,00 7 608,00 

 місцевий бюджет 1 210,00 1 210,00 927,00 3 347,00 

 інші джерела 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатори проєкту – Управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної 

адміністрації, Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 

 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.8. Розвиток коопераційних зв’язків шляхом створення 

кластерів у різних сферах діяльності (туристичних, аграрних, 

харчових, промислових тощо)  

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.2.3. Розвиток організаційних (бізнес-організації, громадські 

об’єднання) та просторових форм інтеграції бізнесу (кластери, 

індустріальні, науково-технологічні парки, мережі, хаби) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників. 

Завдання проєкту: налагодження коопераційних зв’язків між 

суб’єктами підприємництва для оптимізації витрат, розвитку 

виробничого та маркетингового потенціалу  

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва області (понад                          

85,4 тис. суб’єктів) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Низький рівень залучення суб’єктів підприємництва у інтеграційні 

та коопераційні процеси; 

недостатній рівень знань щодо процесів формування кластерів та їх 

впливу на підвищення ефективності господарської діяльності 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація проєкту дозволить, зокрема: 

створити кластери за різними напрямами господарської діяльності 

(туристичні, аграрні, харчові, промислові тощо); 

підвищити конкурентоспроможність продукції місцевого 

виробництва (робіт, послуг), насамперед, шляхом оптимізації 

витрат та використання спільного маркетингового потенціалу; 

збільшити обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та 

зовнішньої торгівлі МСП; 

створити нові робочі місця та забезпечити додаткові надходження у 

бюджети всіх рівнів 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) проведення досліджень щодо визначення пріоритетних галузей 

для створення кластерів, визначення найбільш доцільних місць їх 

територіального розташування, ефективності налагодження 

кооперації потенційних учасників кластерів; 

2) проведення освітньо-комунікаційних заходів для потенційних 

учасників кластерів; 

3) створення галузевих кластерів; 

4) проведення спільних маркетингових компаній щодо продукцій 

учасників кластерів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

2021-2023 роки 
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(рік)) 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч. 1 100 1 100 1 100 3 300 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 700,0 700,0 700,0 2 100,0 

 інші джерела 400,0 400,0 400,0 1 200,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту - Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації (за участі Запорізької торгово-

промислової палати, наукових установ області) 

 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.9. Аналітичні інструменти для обґрунтування заходів 

економічної політики в Запорізькому регіоні (для прозорого 

ведення бізнесу) 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.2.4. Детінізація економіки. Забезпечення доступу суб’єктів малого 

та середнього підприємництва до фінансових, трудових, земельних 

ресурсів 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення ефективності владних рішень, що стосуються 

регулювання діяльності суб’єктів підприємництва. 

Завдання проєкту: дослідження та моніторинг законодавчої, 

нормативно-правової бази України, законопроєктів та проєктів актів 

ОМС з питань оподаткування та регуляторної політики; 

ідентифікація ризиків для місцевого бізнес-середовища; розрахунок 

можливого впливу на місцевому рівні для своєчасного реагування 

та недопущення прийняття таких, що матимуть негативний вплив 

на бізнес 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва області (понад                      

85,4 тис. суб’єктів); 

місцеві виконавчі органи влади; 

органи місцевого самоврядування 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Недостатній рівень використання інструментів систематизованого 

дослідження та аналізу рішень, які приймаються та впроваджуються 

органами влади, у частині їх наслідків та впливу на діяльність 

суб’єктів підприємництва; 

низькій рівень обізнаності суб’єктів підприємництва щодо 

ефективних механізмів участі у прийнятті владних рішень, що 

стосуються їх діяльності 

  Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Серед основних результатів реалізації проєкту є:  

створення та запровадження механізмів щодо проведення 

досліджень можливого впливу (як позитивного, так і негативного) 

на розвиток бізнес-середовища в області; 

формування та оприлюднення інформації щодо стану розвитку 

бізнесу в області разом із факторами, які мали вплив на тенденції 

його розвитку; 

формування інструменту для спільних дій бізнесу та влади з метою 

покращення підприємницького клімату; 

підвищення ефективності та аргументованості прийняття владних 



77 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

рішень, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва;  

детінізація господарської діяльності суб’єктів підприємництва 

області за рахунок підвищення ефективності владних рішень, що 

стосуються регулювання їх діяльності; 

зниження «соціальної напруги» серед суб’єктів підприємництва 

завдяки попередженню прийняття неефективних владних рішень 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) придбання спеціалізованого програмного забезпечення для 

проведення необхідних аналітичних робіт та заходів; 

2) систематичне розповсюдження інформації щодо змін, впливу на 

бізнес-середовище від законодавчих ініціатив та прийнятих 

законодавчих, нормативно-правових актів, рішень органів 

місцевого самоврядування; 

3)  проведення комплексних досліджень можливих наслідків та 

впливу владних рішень на діяльність суб’єктів підприємництва; 

4) впровадження анкетування (опитування) суб’єктів бізнесу з 

питань впливу на їх діяльність будь-яких змін у законодавстві, що 

регулює їх діяльність, розповсюдження результатів аналізу цих 

даних; 

5) розробка комплексу спільних дій бізнесу та влади з метою 

покращення підприємницького клімату 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч. 500,00 200,00 200,00 900,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 500,00 200,00 200,00 900,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту - Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.10. Фінансово-кредитні інструменти розвитку бізнесу 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.2.4. Детінізація економіки. Забезпечення доступу суб’єктів малого 

та середнього підприємництва до фінансових, трудових, земельних 

ресурсів 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення доступу суб’єктів малого та середнього 

підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів. 

Завдання проєкту: впровадження нових фінансово-кредитних 

інструментів підтримки розвитку суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в Запорізькій області  

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва області (понад                 

85,4 тис. суб’єктів) 

6 Опис проблеми, на Обмеженість фінансових ресурсів для реалізації бізнес-ідей, 
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вирішення якої 

спрямований проєкт 

зависокі кредитні ставки банківських, фінансово-кредитних установ 

для МСП, що стримує розвиток підприємництва та створення нових 

інноваційних продуктів (товарів, послуг) 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, реалізація 

якого дозволить, у тому числі: 

запровадити ефективні механізми фінансової підтримки МСП;  

створити нових суб’єктів підприємства та робочі місця, забезпечити 

виробництво нових інноваційних продуктів (товарів, послуг); 

збільшити кількість та ефективність діяльності суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, а у підсумку – зростання  надходжень 

до бюджетів всіх рівнів 

 екологічний вплив - пріоритетна підтримка бізнес-проєктів, стартапів, ідея яких 

полягає у розробці або впровадженні технологій, що скорочують 

шкідливий вплив на клімат і зменшують витрати енергії 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) розробка програм, порядків, механізмів із надання:  

фінансово-кредитної підтримки МСП; 

безповоротної фінансової допомоги МСП; 

інноваційних, маркетингових ваучерів на розвиток підприємницької 

діяльності.  

2) впровадження фінансової підтримки МСП за рахунок часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків; 

3) залучення грантових проєктів з фінансової та технічної 

допомоги; 

4) організація та проведення конкурсів, стартапфестів серед МСП 

на кращі бізнес-плани, стартапи, надання переможцям  фінансової 

підтримки на їх впровадження (безповоротна підтримка, 

компенсація окремих витрат тощо) 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту - Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації (за участі Державної організації 

«Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій 

області», банківських установ області) 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.11. Проведення Міжнародного інвестиційного форуму «InCo 

Forum Integration & Cooperation» 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.2.5. Сприяння виходу суб’єктів бізнесу регіону на нові ринки 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення поширення позитивної інформації щодо політичного 

та соціально-економічного розвитку Запорізької області і, зокрема, 
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сприйняття регіону світовим співтовариством як надійного, 

передбачуваного партнера, прихильного до зміцнення 

демократичних засад суспільного життя та розвитку економіки. 

Завдання проєкту: організація та проведення  щорічного 

Міжнародного інвестиційного форуму «InCo Forum Integration & 

Cooperation» 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Потенційні національні та іноземні інвестори, підприємства, 

організації та установи, органи виконавчої влади, міжнародні 

організації, дипломатичні установи 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Проведення щорічних міжнародних спеціалізованих виставок та 

масштабних щорічних форумів дозволяє налагодити зв’язки, 

привернути увагу потенційних інвесторів, представити економічний 

потенціал та інвестиційні проєкти регіону, ознайомити з 

програмами міжнародної технічної допомоги 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Забезпечення притоку інвестицій, зацікавленість інвесторів у 

вкладенні коштів в економіку Запорізької області, реалізація 

інвестиційних проєктів, зростання попиту на українську продукцію 

на світовому ринку 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

підвищення інвестиційної привабливості області, пошук 

інноваційних рішень на міжнародній платформі, зростання 

конкурентоспроможності, збільшення обсягу прямих іноземних 

інвестицій у регіон, розширення ринків збуту продукції та розвиток 

коопераційних зв’язків 

 соціальний вплив налагодження прямих контактів, обмін досвідом, формування 

сучасного бачення, зміцнення співпраці між державою, бізнесом і 

наукою у створенні нових проєктів 

8 Основні заходи проєкту Основним завданням проєкту є організація та проведення 

щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «InCo Forum 

Integration & Cooperation» 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 580,00 580,00 580,00 1 740,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 580,00 580,00 580,00 1 740,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

Напрям 2. C. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.12. Модернізація мережі закладів сфери культури 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

2.3.1. Розвиток сфери культури і мистецтва та збереження історико-

культурної спадщини 
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відповідає проєкт 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Сприяння інтеграції мешканців області та соціальній адаптації, 

шляхом створення культурного, дозвіллєвого, соціального та 

інформаційного середовища для громад на базі будинків культури. 

Завдання проєкту: створення належних умов функціонування 

сучасних закладів для надання населенню культурно-мистецьких, 

інформаційних та дозвілевих послуг 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

В області функціонує 6 театрально-видовищних закладів 

(3 обласних, 2 муніципальних театри та 1 філармонія), 23 музеї 

комунальної власності та 2 музеї в складі національних 

заповідників, 474 бібліотеки (які відносяться до сфери діяльності 

Міністерства культури, молоді та спорту України), 23 

демонстратори, 410 клубних закладів. 

Матеріально-технічний стан закладів культури області 

незадовільний, особливо у сільській місцевості (60 % клубних 

закладів сільської місцевості потребують капітального ремонту та 

реконструкції з застосуванням енергозберігаючих технологій). 

У зв’язку з інтенсивною та тривалою експлуатацією морально 

застарілі і фізично зношені системи опалення та електричні мережі, 

що робить їх експлуатацію низько ефективною та небезпечною. 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

 

Проєкт несе в собі значний економічний та соціальний аспект, 

зокрема:  покращення матеріально-технічного стану закладів 

культури; 

спроможність проведення більш масштабних та видовищних 

заходів; 

доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності 

для кожного громадянина; 

збільшення доходу від розширення переліку надання платних 

послуг; 

економія паливно-енергетичних ресурсів та бюджетних коштів на 

енергоносії 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) інвентаризація існуючих закладів та установ культури, 

визначення населених пунктів, в яких розташовані аварійні та 

заклади, які потребують негайної модернізації; 

2) модернізація (капітальний ремонт, реконструкція) 

будівель/приміщень закладів та установ культури області, у т.ч. із 

застосуванням енергозберігаючих технологій, зокрема це: 

КЗ «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради; 

КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної 

ради; 

КЗ «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» 

Запорізької обласної ради; 

КЗ «Запорізький академічний обласний український музично-

драматичний театр ім. В.Г. Магара» Запорізької обласної ради; 

КЗ «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради; 

ПНЗ «МПДЮТ» м. Запоріжжя; 
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Палацу культури залізничників у м. Мелітополь; 

Дитячої музичної школи № 1 у м. Мелітополь; 

інші заклади; 

3) технічне переоснащення існуючих історико-культурних та 

мистецьких закладів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 117 000,00 124 000,00 134 000,00 375 000,00 

 державний бюджет 74 000,00 79 000,00 85 000,00 238 000,00 

 місцевий бюджет 43 000,00 45 000,00 49 000,00 137 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 

адміністрації 
 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.13. Підтримка та розвиток подієвого туризму 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.3.1. Розвиток сфери культури і мистецтва та збереження історико-

культурної спадщини 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Формування єдиного культурного простору в українському 

суспільстві та розвиток національної самосвідомості; 

об’єднання українців усього світу на засадах спільної історико-

культурної спадщини. 

Завдання проєкту: сприяння розвитку професійних творчих та 

особистих зв’язків у культурно-мистецькій професійній та 

аматорській спільноті; створення засад для активізації та зростання 

суспільного впливу прихильників народної української культури; 

розвиток та популяризація подієвого туризму в Запорізькій області 

та Україні 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (різні вікові категорії); творчі колективи та 

туристи з інших областей України та країн світу 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Низький рівень популярності народних традицій Запорізького краю, 

фольклору, ярмарок, майстер-класів, елементів нематеріальної 

культурної спадщини 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Обмін досвідом творчих колективів області та України, знайомство 

з професійними національними творчими колективами (гостями 

фестивалів), підвищення рівня виконавської майстерності, вивчення 

та впровадження цікавого нового репертуару. Збільшення 

туристичного продукту, збільшення кількості туристів, промоція 

бренду «Запоріжжя фестивальне» 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

зростання обсягу надходжень туристичного збору до місцевого 

бюджету та надходжень від інших податків і внесків внаслідок 
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реалізації проєкту збільшення кількості зайнятих; зростання обсягів продажу товарів 

та послуг 

 соціальний вплив покращення культурно-дозвіллєвого простору регіону, набуття 

позитивного резонансу, промоція області в регіонах України та у 

зарубіжжі 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалів за 

різними жанрами народної творчості та професійного мистецтва, а 

саме: 

Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького 

виконавського мистецтва «Акорди Хортиці»; Міжнародний 

мистецький пленер «Хортиця крізь віки», 

Відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Баянне 

коло на Запоріжжі»; Всеукраїнський фестиваль духової та естрадної 

музики «Таврійські сурми», м. Мелітополь; Всеукраїнський 

козацький фестиваль «Покрова на Хортиці»; Всеукраїнський 

фестиваль театрів ляльок «Лялькова веселка», 

обласний Новорічно-різдвяний фестиваль, фестиваль-конкурс на 

здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна»; 

відкритий фестиваль української культури «Витоки»; відкритий 

фестиваль «Легенди степу»; фестиваль ковальської майстерності 

«Вогняна квітка»; обласний фестиваль «Вольниця», обласна 

виставка народного мистецтва «Запорізькі обереги» 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 4 300,00 3 300,00 4 300,00 11 900,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 4 300,00 3 300,00 4 300,00 11 900,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 

адміністрації 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.14. Реконструкція та благоустрій об’єктів інфраструктури 

Національного заповідника «Хортиця» та Музею історії 

запорозького козацтва 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.3.1. Розвиток сфери культури і мистецтва та збереження історико-

культурної спадщини 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення умов для розвитку одного з унікальних духовних та 

історико-культурних центрів країни — Національного заповідника 

«Хортиця». 

Завдання проєкту: розбудова туристично-музейного комплексу на  

о. Хортиця та благоустрій території 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, Україна 

5 Цільові групи проєкту Мешканці та гості обласного центру, туристи з інших областей 
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та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

України та країн світу 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Острів Хортиця є унікальним місцем національної і культурної 

спадщини України, який входить до списку історико-культурних 

пам’яток «Сімох чудес України». Національний заповідник 

«Хортиця» є яскравою сторінкою історії наших земель та в усі часи 

займав особливе місце у свідомості українців. Він вирізняється 

надзвичайно високою концентрацією культових споруд – святилищ 

епох міді та бронзи, курганів скіфського часу. 

Простір приймання та обслуговування відвідувачів Національного 

заповідника «Хортиця», осередками якого є Музей історії 

запорозького козацтва та історико-культурний комплекс 

«Запорозька Січ», спроєктований та, фактично, спланований в 

натурі у попередні десятиліття. Зважаючи на істотне збільшення 

обсягів туристичних потоків, він наразі не відповідає сучасним 

вимогам організації місць масового перебування гостей з усіх 

куточків України та світу 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Створення сучасного простору пізнавального дозвілля для 

відвідувачів усіх соціальних верств та вікових категорій 

 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

розширення асортименту платних послуг відвідувачам заповідника 

та реконструйованого Музею дозволить у перспективі знизити 

бюджетне навантаження на утримання закладу 

 соціальний вплив реконструйований Музей історії запорозького козацтва стане 

творчим майданчиком втілення новаторських експозиційних 

рішень, проведення наукових конференцій, симпозіумів та круглих 

столів, апробації в лабораторних умовах передових реставраційних 

технологій тощо 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) розробка проєктної документації та проходження державної 

експертизи; 

2) комплексна реконструкція Музею історії запорозького козацтва з 

опорядженням прилеглої території; 

3) реконструкція та благоустрій об’єктів інфраструктури 

Національного заповідника «Хортиця»; 

4) створення та відкриття Музею судноплавства для експонування 

унікальної колекції стародавніх кораблів Х-ХІХ ст. та Музею 

археології; 

5) створення та встановлення масштабних монументів 

(скульптурних композицій), що символізуватимуть героїку 

вітчизняної історії різних епох у знакових місцях острова 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 48 300,00 94 530,00 94 530,00 237 360,00 

 державний бюджет 19 000,00 10 000,00 10 000,00 39 000,00 

 місцевий бюджет 29 300,00 84 530,00 84 530,00 198 360,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 
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адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.15. Реставрація пам’яток архітектури та містобудування 

місцевого значення 

  

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.3.1. Розвиток сфери культури і мистецтва та збереження історико-

культурної спадщини 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Збереження пам’яток архітектури та містобудування місцевого 

значення для наступних поколінь. 

Завдання проєкту: виконання комплексу ремонтно-реставраційних 

відновлювальних робіт об’єктів, покращення умов надання 

культурно-дозвільних послуг населенню, виховання у громадян 

почуття гордості за національні культурні надбання 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, Україна 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1683,9 тис. осіб); 

туристи з інших областей України та країн світу 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Внаслідок історичних подій, руйнівних сил часу, знецінення 

об’єктів у певні періоди, а також через перебудови або 

переобладнання більшість пам’яток потребують термінових 

ремонтних робіт різного ступеня та облаштування. Проте, фінансові 

можливості місцевих бюджетів вкрай обмежені 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Попередження подальшій руйнації та приведення у стан, придатний 

для сучасного використання пам’яток архітектури та історії; 

поліпшення  умов для культурного та духовного розвитку 

населення; 

підвищення привабливості області для туристів 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

 

проєкт несе в собі значний економічний та соціальний аспект, 

зокрема, 

приведення у належний стан об’єктів історико-культурного 

значення сприятиме: 

розвитку туристичної індустрії; 

збільшенню надходжень до бюджету; 

поліпшенню умов для культурного та духовного розвитку 

населення 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є проведення реставраційних робіт на 

пам’ятках архітектури та містобудування місцевого значення: 

1) «Будинок торгових рядів» (охор. № 0800001/4) у м. Оріхів,  

вул. Покровська, 39 (використовується як будинок культури) – 

проведення ремонтно-реставраційних робіт фасадів споруди; 

2) «Стайні (манежу); Північного флігеля; Західного флігеля «Замку 

Попова, кін. ХІХ ст.» (охор. № 26) – у м. Василівка) – реконструкція 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 8 123,10 6 258,20 12 899,10 27 280,40 
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 державний бюджет 8 123,10 6 258,20 12 899,10 27 280,40 

 місцевий бюджет - - - - 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.16. Розвиток туристичної інфраструктури Мелітопольщини 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.3.2. Розвиток туристичної індустрії 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення ефективності використання туристичного потенціалу 

регіону, створення нових конкурентноспроможних туристичних 

продуктів та мереж. 

Завдання проєкту: створення у м. Мелітополі та Мелітопольському 

районі високоефективної, конкурентоспроможної туристичної 

інфраструктури 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1683,9 тис. осіб); 

туристи з інших областей України та країн світу 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Історико-культурна спадщина, багаті природні, рекреаційні, 

туристичні ресурси та наявність людських ресурсів 

Мелітопольщини створюють сприятливі умови для розвитку 

туристичної індустрії. Водночас, цей потенціал не використовується 

в достатній мірі туристами, у т.ч. транзитними, у зв’язку з 

відсутністю загальної об’єднаної інформаційної бази щодо наявних 

туристичних продуктів, недостатньо ефективною роботою з 

розповсюдження інформації щодо них, відсутністю Туристично-

інформаційного центру та недостатньою кількістю об’єктів 

гостинності 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Ефективне використання потужного рекреаційно-туристичного 

потенціалу Мелітопольщини сприятиме, зокрема: 

збільшенню кількості туристів; 

зростанню надходжень до обласного та місцевого бюджетів; 

активізації співпраці місцевої влади, науковців, бізнес середовища, 

громадськості у створенні якісних туристичних продуктів; 

підвищенню рівня якості послуг з економ розміщення, що 

надаються гостям  і туристам в умовах бізнес конкуренції 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

більш тривале перебування транзитних туристів збільшить 

прибуток місцевих підприємців та надходження до місцевих 

бюджетів 

 соціальний вплив підвищення туристичної привабливості через реалізацію заходів 

проєкту сприятиме вихованню національної гордості та 

згуртованості громади, підвищить рівень гостинності та 

зацікавленості бізнесу у подальшому розвитку 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) встановлення вказівників туристичних об’єктів українською та 
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англійською мовою з QR кодами, що значно спрощує орієнтацію та 

підвищує обізнаність гостей та туристів; 

2) створення нового туристичного об’єкту «Музей Черешні». 

Сертифікація туристичного об’єкту та включення до 

всеукраїнського реєстру; 

3) оновлення та благоустрій місця відпочинку на території 

туристичного об’єкту «Терпенівські джерела» (с. Семенівка 

Мелітопольського району); 

4) створення Туристично-інформаційного центру, який надає 

послуги внутрішнім та зовнішнім споживачам; 

5) створення об’єктів гостинності економкласу на базі об’єктів 

комунальної власності міста Мелітополя та Мелітопольського 

району 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 5 500,00 5 500,00 550,00 11 550,00 

 державний бюджет 5 000,00 5 000,00 500,00 10 500,00 

 місцевий бюджет 55,00 55,00 5,50 115,50 

 інші джерела 445,00 445,00 44,50 934,50 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.17. Туристичний кластер «Від Січі до Махнограду» 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.3.2. Розвиток туристичної індустрії 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Задоволення потреб населення та попиту туристів, ефективне 

використання наявних туристичних та рекреаційних ресурсів. 

Завдання проєкту: розвиток туристичної інфраструктури, відкриття 

нових об’єктів туристичного маршруту, пов’язаних із життєвим 

шляхом та революційною діяльністю ватажка повстанського руху на 

Півдні України Н. І. Махна (створення у м. Гуляйполі базових 

об’єктів для побудови кластерної роботи територіальних громад 

області) 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, Гуляйпільська ОТГ 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб); 

мешканці Гуляйпільської ОТГ; 

туристи з інших областей України та країн світу 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На сьогодні в Гуляйпільській ОТГ відсутні розвинута туристична 

інфраструктура, сучасний музейний простір та точкові тематичні 

об’єкти, що більш широко висвітлюють події минулого 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація проєкту сприятиме створенню: 

нових об’єктів туристичної індустрії з метою популяризації 
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історико-культурного надбання громади, ефективному 

використанню наявних туристичних та рекреаційних ресурсів, 

кластерній роботі громад; 

інфраструктури, необхідної для розвитку туризму на території 

Гуляйпільської ОТГ та територіальних громад – учасників кластерів, 

для забезпечення необхідних умов розробки та промоції місцевого 

туристичного продукту, формування сприятливого економічного та 

інвестиційного клімату 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

розвиток туризму збільшить кількість робочих місць та забезпечить 

поповнення бюджету міської об’єднаної територіальної громади, 

сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, пов’язаного з 

обслуговуванням туристів, ремонту доріг, активізації 

підприємницької діяльності 

 соціальний вплив посилення культурно-пізнавального туризму; популяризації громади 

і регіону в масштабах України і світу, просування бренду Нестора 

Махна; розвиток фестивального туризму, народних промислів та 

ремесел, популяризація історичного минулого громади та регіону 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) створення масштабної туристично-рекреаційної зони шляхом 

формування на двох штучних островах та прилеглій території 

долини річки Гайчур у м. Гуляйполе фестивального містечка, 

центрального парку із зоною атракціонів, ярмарковою площею та 

торгівельними рядами, вело- та кінними маршрутами, спортивним 

парком, велопарком з тренувальними майданчиками, туристичним 

кемпінгом, будівництво меморіального комплексу Н. Махну; 

2) відродження літературно-андеграундового фестивалю 

«Махнофест»; 

3) реконструкція будинку родини Махнів – стилізоване наповнення 

приміщень та благоустрій подвір’я та прилеглої території з 

організацією фонозон та місць відпочинку; 

4) комплексна реконструкція історичного ареалу міста зі створенням 

цікавих тематичних відкритих громадських просторів; 

5) створення туристичного кластеру «Від Січі до Махнограду» 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 13 750,00 14 150,00 9 150,00 37 050,00 

 державний бюджет 10 000,00 10 000,00 5 000,00 25 000,00 

 місцевий бюджет 600,00 1 000,00 1 000,00 2 600,00 

 інші джерела 3 150,00 3 150,00 3 150,00 9 450,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.18. Створення належних умов для відпочинку рекреаційно-

курортної зони м. Приморськ 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

2.3.3. Розвиток рекреаційно-курортної зони Приазов’я 
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розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Ефективне використання наявних туристичних та рекреаційних 

ресурсів, створення умов для задоволення потреб населення та 

попиту туристів. 

Завдання проєкту: створення комфортних умов для дозвілля 

громадян різного віку у міському парку відпочинку «Ювілейний»  

міста Приморськ; розчистка р. Обіточна в комплексі з 

природоохоронними та рибогосподарськими заходами, створення 

належного гідрологічного режиму річки 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, Приморський район 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб); 

мешканці та гості Приморського району 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На теперішній час у м. Приморськ відсутні комфортні місця та 

локації для відпочинку і проведення різноманітних масових заходів. 

Вздовж паркової прибережної зони р. Обіточна відсутні умови для 

організації відпочинку для жителів та гостей міста, річка потребує  

покращення гідродинамічного режиму 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Створення у місті комфортних зон відпочинку, концертних 

майданчиків, збільшення кількості відвідувачів, туристичних 

екскурсій та маршрутів 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

поповнення місцевого бюджету, залучення коштів меценатів, 

спонсорів для подальшого розвитку туристичної інфраструктури; 

створення умов для розвитку бізнесу в туристичній сфері 

 соціальний вплив духовний та культурний відпочинок населення 

 екологічний вплив озеленення території парку, очищення русла р. Обіточна, 

покращення стану флори та фауни річкової та прирічкової зони; 

збереження екологічного стану водного середовища; 

збереження берегової лінії 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) виготовлення проєктної документації на реконструкцію парку 

«Ювілейний»; 

2) придбання будівельних матеріалів, саджанців, квітів, 

встановлення скульптурних композицій, фонтанів, альтанок, містків; 

3) виготовлення проєктної документації, проведення експертизи, 

виконання робіт по очистці р. Обіточна; 

4) намив піщаних пляжів по всій прибережній зоні Приморського 

району 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 1 737,00 26 080,00 27 497,00 55 314,00 

 державний бюджет 1 636,20 26 000,00 27 497,00 55 133,20 

 місцевий бюджет 96,00  80,0 - 176,00 

 інші джерела 4,80 - - 4,80 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 

адміністрації 
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1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.19. Створення Туристичного інформаційного центру у 

Бердянській міській ОТГ 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.3.3. Розвиток рекреаційно-курортної зони Приазов’я 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення функціонування Туристичного інформаційного центру 

Бердянської міської ОТГ як складової загальнодержавної 

інформаційної мережі у сфері туризму та курортів. 

Завдання проєкту: 

збільшення обсягів та якості надання санаторно-курортних і 

туристичних послуг як підґрунтя поліпшення показників соціально-

економічного розвитку Бердянська; 

полегшення доступності санаторно-курортних та туристичних 

послуг для інвалідів; 

поліпшення позитивного іміджу Бердянська як санаторно-

курортного та туристичного центру Приазов’я 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, м. Бердянськ та Бердянський район 

 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб); 

мешканці м. Бердянськ та Бердянського району; 

туристи, відпочивальники та особи, які прибувають на санаторно-

курортне лікування 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На сьогодні привабливість туристично-рекреаційного комплексу 

регіону знаходиться на невисокому рівні, що стримує можливості 

розвитку туризму у приморських територіях області. Зокрема, це 

полягає у: 

недосконалості комплексного розвитку курортної території, у тому 

числі інфраструктури Бердянської міської ОТГ; 

недостатності інформування туристів про потенціал Бердянська та 

інших територій узбережжя області; 

недостатній кількості туристичних та екскурсійних  маршрутів 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт є базовим для створення туристично-рекреаційного  

кластеру «AzovSeaSteppe» з інклюзивним компонентом (учасники 

створення кластеру – Бердянська міська ОТГ, Берестівська та 

Осипенківська ОТГ). 

До кластеру увійдуть новостворений Туристичний інформаційний 

центр (ТІЦ), турфірми, оздоровчі та рекреаційні заклади, 

торговельно-розважальні майданчики. 

Очікувані результати від реалізації проєкту:  

організація надання якісних інформаційних послуг для туристів, у 

тому числі з використанням сучасних інноваційних технологій; 

забезпечення навчально-методичної підтримки установ санаторно-

курортної та туристичної сфер; 

організація трансферів для інвалідів та супроводжуючих осіб; 

забезпечення рекламної кампанії м. Бердянська 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

збільшення обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів внаслідок 

збільшення кількості зайнятих та зростання обсягів продажів товарів 

і послуг 

 соціальний вплив створення нових робочих місць, зокрема, можливість сезонного 
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працевлаштування під час канікул студентам; 

забезпечення послугами відпочинку вразливих верств населення: 

інвалідів (надання їм послуг трансферу до санаторіїв), ВПО та 

ветеранів АТО/ООС 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) поточний ремонт приміщення, придбання та підключення 

обладнання для організації Туристичного інформаційного центру у 

м. Бердянськ; 

2) придбання спеціалізованих мікроавтобусів для перевезення осіб з 

інвалідністю у візках та супроводжуючих осіб; 

3) придбання мікроавтобуса для влаштування мобільного 

інфопункту ТІЦ; 

4) придбання, монтаж, підключення та наповнення контентом  

вуличних сенсорних інформаційних кіосків; 

5) організація та проведення рекламної кампанії міста, забезпечення 

інформаційної підтримки проєкту 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 рік 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 10 000,00 - - 10 000,00 

 державний бюджет 8 000,00 - - 8 000,00 

 місцевий бюджет 2 000,00 - - 2 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 

Напрям 2. D. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури 

в умовах зовнішніх викликів 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

2.20. Реалізації стратегії розвитку КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

2.4.1. Нарощення потенціалу летовищ та портів (у т.ч. річкового 

судноплавства) 

2.4.2. Інтеграція транспортної мережі та інфраструктури в 

Транс’європейську опорну транспортну мережу (TEN-T) 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Розбудова інфраструктури КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

– будівництво нової злітно-посадкової смуги зі штучним покриттям. 

Завдання проєкту: покращення експлуатаційних характеристик 

аеродрому; обладнання його сучасними засобами безпечного зльоту 

та посадки повітряних суден; доведення параметрів аеродрому до 

сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів; прийом сучасних 

повітряних суден (BOEING-800, AIRBUS-340, АН-158 та ін.); 

прийом повітряних суден у складних метеорологічних умовах 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

Населення: області (1693,9 тис. осіб), України та інших держав 
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проєкту 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Існуюча злітно-посадкова смуга зі штучним покриттям в 

Міжнародному аеропорті Запоріжжя має обмеження щодо прийому 

сучасних повітряних суден та роботи у складних метеорологічних 

умовах, що впливає на залучення нових авіакомпаній, збільшення 

кількості рейсів, пасажиропотоку та перевезення вантажу в 

аеропорту Запоріжжя 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Залучення до співпраці нових авіаперевізників, авіакомпаній та 

туристичних агенцій за рахунок створення більш привабливих та 

комфортних умов для роботи та авіапасажирів, що призведе до 

збільшення туристичних потоків через регіон; 

підвищення попиту на авіаційні перевезення вантажів з аеропорту 

Запоріжжя; 

покращення якості обслуговування пасажирів; 

покращення інвестиційної привабливості м. Запоріжжя та 

Запорізького регіону в цілому, за рахунок наявності оновленого 

аеропорту європейського рівня 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

зростання прибутків аеропорту і за рахунок цього зростання 

відрахувань до Державного та місцевого бюджетів; 

розвиток інших суміжних підприємств, обслуговуючих аеропорт та 

транспортної інфраструктури регіону, як наслідок – зростання 

відрахувань до бюджетів усіх рівнів 

 соціальний вплив покращення соціальної складової за рахунок збільшення кількості 

робочих місць та підвищення заробітної плати; 

тимчасове працевлаштування (на період будівництва) і створення 

нових робочих місць (після завершення проєкту); 

збільшення кількості робочих місць за рахунок розвитку 

інфраструктури аеропорту та підприємств, що надають послуги 

аеропорту на договірній основі 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) Передпроєктні вишукування, вибирання місця розташування нової 

злітно-посадкової смуги зі штучним покриттям; 

2) розробка техніко-економічного обґрунтування; 

3) розв’язання питання землевідведення; 

4) отримання дозволу на проєктування;  

5) виготовлення проєктно-кошторисної та робочої документації; 

6) проведення Держекспертизи; 

7) будівництво: злітно-посадкової смуги зі штучним покриттям, 

руліжних доріжок, перону; 

8) будівництво допоміжної інфраструктури для функціонування 

злітно-посадкової смуги зі штучним покриттям (зливова каналізація, 

очисні споруди, нова будівля аварійно-рятувальної команди та інше) 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо Координатор проєкту – Департамент промисловості та розвитку 
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проєкту (за потреби) інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 3 «Гармонійний просторовий розвиток» 
 

Напрям 3. A. Стимулювання економічної активності територій 

регіону 

 
1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.1. Створення Запорізького регіонального Центру надання 

консалтингових та дорадчих послуг 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.1.1. Подолання внутрішньорегіональних диспропорцій, 

стимулювання ділової активності в малих містах та сільських 

поселеннях. 

3.1.2. Створення сприятливого середовища для розвитку 

підприємств місцевої промисловості 

3 Мета та завдання 

проєкту 

1. Стимулювання сталого розвитку МСП, підвищення його 

конкурентоспроможності, покращення рівня знань і вдосконалення 

практичних навичок сільського населення та сільськогосподарських 

товаровиробників, розвиток сільських територій та покращення 

добробуту сільського населення області. 

Завдання проєкту: надання допомоги щодо пристосування 

сільськогосподарських виробників та їх господарств до 

функціонування в конкурентній ринковій економіці; збільшення 

обсягу інвестицій в агросферу, обсягу продажів 

сільськогосподарської продукції, налагодження партнерських 

відносин та вихід на нові ринки 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Сільські, селищні, об`єднані територіальні громади області, суб’єкти 

мікропідприємництва та малого підприємництва в галузі сільського 

господарства незалежно від їх організаційно-правової форми та 

форми власності, власники особистих селянських господарств, 

земельних та майнових паїв, домогосподарства області, громадські 

організації, профільні асоціації, інвестори, міжнародні донорські 

організації 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

У сільській місцевості продовжується занепад соціальної 

інфраструктури, спостерігається незадовільний стан зайнятості та 

доходів селян, трудова міграція, поглиблення демографічної кризи у 

сільській місцевості; 

однотипно ведеться сільськогосподарська діяльність, а саме: 

вирощуються в основному зернові та олійні культури (результатом є 

стабільне та суттєве зниження родючості ґрунтів, у тому числі 

внаслідок відсутності сівозміни); відсутня обізнаність про нові 

технології у обробці, вирощуванні, збиранні, зберіганні та переробці 

сільськогосподарських культур; відсутня поінформованості про 

можливості використання технологій супутникового моніторингу 

щодо моделювання врожаю полю, прогнозування врожайності, 

оцінки стресу вологості та інше 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Планується створити Запорізький регіональний Центр надання 

консалтингових та дорадчих послуг, підготувати до 40 фахівців, які у 
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підсумку матимуть кваліфікаційні свідоцтва сільськогосподарських 

дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників; 

охопити інформаційно-консультаційними та соціально 

спрямованими дорадчими послугами всі сільські, селищні, об`єднані 

територіальні громади області та до 1500 суб’єктів 

мікропідприємництва та малого підприємництва в галузі сільського 

господарства області 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, реалізація 

якого дозволить, зокрема:  
створити передумови для ведення ефективного 
сільськогосподарського виробництва (у т.ч. шляхом зміни ставлення 
сільськогосподарських виробників до своїх можливостей, 
підвищення у них прагнення та мотивації до змін); 
забезпечити підтримку інноваційного розвитку сільського 
господарства (у т.ч. через одержання сільгоспвиробниками новітніх 
знань щодо останніх досягнень науки та техніки, отримання навичок 
щодо їх практичного застосування); 
сприяти розвитку сучасної інфраструктури стабільного аграрного 
ринку; 
підвищити рівень зайнятості на селі (у т.ч. за рахунок створення 

нових МСП), дохідність сільськогосподарського виробництва; 
збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів; 
створити умови для розвитку сільської місцевості та розв’язання 

соціальних проблем сільського населення 

 екологічний вплив за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій 

(екологічно безпечні норми використання хімічних засобів захисту 

рослин, внесення добрив, нульова обробка ґрунту, тощо) буде 

забезпечено зниження рівня техногенного навантаження на довкілля 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) відкриття та організація роботи Запорізького регіонального 

Центру надання консалтингових та дорадчих послуг; 

2) надання інформаційно-консультаційних послуг та проведення 

районних «кущових» семінарів-конференцій з питань підвищення 

прибутковості ведення агровиробництва та самозайнятості на селі, 

демонстраційно-навчальних семінарів на базі молочних міні-ферм, 

молочних, плодоовочевих чи переробних обслуговуючих 

кооперативів, семінарів-тренінгів по веденню економічних 

розрахунків та розробці бізнес-планів, а також демонстраційно-

навчальних семінарів по виробництву органічно чистої продукції з 

первинної обробки, охолодження та зберігання 

сільськогосподарської продукції, семінарів з маркетингу 

плодоовочевої продукції та формування додаткової вартості; 

3) надання консультацій з питань створення кооперативів і міні-

ферм, запровадження новітніх агротехнологій по вирощуванню ягід, 

винограду, овочів та продукції садівництва; 

4) надання інформаційної підтримки сільськогосподарським товаро-

виробникам щодо впровадження стандартів ISO та сертифікатів ЄС в 

регіоні; 

5) популяризація та створення нових об’єктів агротуризму, 

сільських, зелених садиб тощо; 

6) надання консультативного супроводу для: особистих селянських 

господарств, ініціатив зі створення малих підприємств у сільській 

місцевості 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

2021 – 2023 роки 
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(рік)) 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 3 500,00 3 500,00 3 500,00 10 500,00 

 державний бюджет 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00 

 місцевий бюджет 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00 

 інші джерела 500,00 500,00 500,00 1 500,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент агропромислового розвитку 

Запорізької обласної державної адміністрації (за участі Запорізького  

регіонального  Центру надання консалтингових та дорадчих послуг, 

Запорізької торгово-промислової палати, наукових установ області, 

фахівців, які мають кваліфікаційні свідоцтва сільськогосподарських 

дорадників, та сільськогосподарських експертів-дорадників) 
 

 

Напрям 3. B. Підтримка перспективних видів аграрно-промислового 

виробництва 

 
1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу сільгоспугідь 

у Запорізькій області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.2.1. Впровадження технологій ресурсоефективного і чистого 

вирощування та виробництва продукції, в т.ч. сучасної системи 

зрошення 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Відновлення та розвиток зрошення і дренажу у Запорізькій області; 

Завдання проєкту: зменшення негативного впливу дефіциту 

природного вологозабезпечення на сталість ведення землеробства; 

створення необхідних передумов для соціально-економічного 

розвитку відповідних територій 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Бердянський, Василівський, Великобілозерський, Веселівський, 

Вільнянський, Запорізький, Кам`янсько-Дніпровський, 

Мелітопольський, Михайлівський та Якимівський райони 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства 

області 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Недостатнє природнє вологозабезпечення, яке постійно 

погіршується, та зміна клімату формують реальну загрозу 

прогресуючого опустелювання земель у регіоні; відбувається 

прогресуюче погіршення технічного стану господарської та 

міжгосподарської мережі; 

зменшуються витрати з державного бюджету на експлуатацію та 

технічне обслуговування інженерної інфраструктури меліоративних 

систем 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Планується: 

відновлення внутрішньогосподарських мереж на площі 31530 га; 

будівництво нових внутрішньогосподарських мереж на площі 440 

га; 

капітальний ремонт зрошувальних каналів (35,9 км), трубопроводів  

(3,91 км), насосних станцій (42 од.), трансформаторних підстанцій 

(9 од.); 
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придбання 264 одиниці дощувальної техніки 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

збільшення ефективності використання зрошувальних земель на 14 

% та загальної ефективності використання зрошувальних земель (на 

рівні 36 % від наявного фонду зрошувальних земель); 

виробництво валової продукції рослинництва збільшиться на 10-15 

%; 

прибавка врожаю на меліорованих землях у роки з екстремальними 

погодними умовами може зрости майже удвічі; 

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів (розрахунково 

майже на 100 млн грн) 

 соціальний вплив поліпшення умов проживання і господарської діяльності  

70 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств 

області, що знаходяться в зоні впливу меліоративних систем; 

створення не менше ніж 1600 постійних робочих місць та майже  

3600 робочих місць тимчасового характеру у напружені періоди 

проведення поливу сільськогосподарських культур; 

водозабезпечення галузей економіки і населення за допомогою 

експлуатації великих каналів 

 екологічний вплив за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій 

(водозберігаючі екологічно безпечні режими зрошення, внесення 

добрив з поливною водою малими нормами, проведення поливів 

низьконапірними дощувальними машинами, оптимізація роботи 

насосно-силового обладнання) буде забезпечено зниження рівня 

споживання води на рівні 15 % та електроенергії (10 %), що істотно 

ослабить техногенне навантаження на довкілля та підвищить 

економічну ефективність землеробства на меліорованих землях 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) забезпечення сталого та надійного функціонування наявних 

меліоративних систем, що перебувають у задовільному технічному 

стані і не відпрацювали свого нормативного терміну, шляхом 

проведення ремонтно-експлуатаційних робіт у повному обсязі на 

міжгосподарській та внутрішньогосподарській мережі; 

2) відновлення функціонування меліоративних систем, що 

перебувають у незадовільному технічному стані; 

3) створення умов для оптимального водовідведення шляхом 

забезпечення надійної роботи діючих колекторно-дренажних 

систем та будівництва дренажних систем для захисту населених 

пунктів і сільськогосподарських угідь від підтоплення, а також 

головних дренажних колекторів для поліпшення умов 

водовідведення з територій, що мають недостатню природну 

дренованість; 

4) ремонт та відновлення наявної дощувальної і меліоративної 

техніки на основі використання власної промислово-виробничої 

бази шляхом збільшення обсягів та розширення номенклатури 

вузлів і запасних частин, застосування яких дасть змогу знизити 

матеріало- та енергоємність дощувальних машин та продовжити 

терміни їх експлуатації; 

5) збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих 

землях шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних 

заходів; 

6) поетапне нарощування меліоративного фонду, зокрема шляхом 

будівництва, переважно за рахунок коштів землекористувачів 

9 Період реалізації 2021 – 2023 роки 
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проєкту  

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 517 600,00 465 000,00 465 000,00 1 447 600,00 

 державний бюджет 52 600,00 - - 52 600,00 

 місцевий бюджет 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 

 інші джерела 455 000,00 455 000,00 455 000,00 1 365 000,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Натепер Департаментом агропромислового розвитку Запорізької 

обласної державної адміністрації та Державним регіональним 

проєктно-вишукувальним інститутом «Запоріждіпроводгосп» 

проведене обстеження сільськогосподарських угідь і зрошувальних 

земель та визначений орієнтовний обсяг капітальних вкладень у 

розвиток меліорації по кожному із 70 сільгосппідприємств в 10 

районах області. 

Кошти державного бюджету планується направити на 

капітальний ремонт міжгосподарських зрошувальних каналів, 

трубопроводів, насосних станцій, трансформаторних підстанцій; 

кошти місцевих бюджетів – на компенсацію відсоткової ставки за 

кредитами отриманих товаровиробниками; 

кошти з інших джерел (інвестиції) – на відновлення 

внутрішньогосподарських мереж, будівництво нових 

внутрішньогосподарських мереж та придбання дощувальної 

техніки. 

Координатор проєкту – Департамент агропромислового розвитку 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.3. Створення Центру допродажної підготовки плодоовочевої 

продукції 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.2.2. Впровадження європейських практик організації виробництва, 

зберігання та збуту продукції 

3.1.2. Створення сприятливого середовища для розвитку підприємств 

місцевої промисловості 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Підвищення конкурентоспроможності плодоовочевої продукції та 

експортного потенціалу малих і середніх підприємців-виробників цієї 

продукції. 

Завдання проєкту: сучасна організація допродажної підготовки 

плодоовочевої продукції (у т.ч. пакування, охолодження, зберігання 

та переробка) 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Сільгосптоваровиробники, оператори ринку плодоовочевої продукції; 

населення області (1693,9 тис. осіб), як потенційні споживачі 

продукції 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На сьогодні в області наявна інфраструктура для допродажної 

підготовки сільськогосподарської продукції є не досить розвинутою. 

Більшість продукції реалізується як сировина; не дотримуються 

потреби, норми та вимоги, які пред’являє сучасний ринок 

плодоовочевої продукції 
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7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація проєкту сприятиме, зокрема: 

збільшенню обсягів виробництва плодоовочевої продукції та доходів 

виробників;  

зниженню ціни на  продукцію галузі в  роздрібній мережі, 

розширенню її  сезонному  асортименту, покращенню якісних 

характеристик плодової продукції; 

підвищенню ефективності підприємств цієї галузі,  розширенню 

ринкових зв’язків та експортних можливостей 

 економічна та/або 

бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

рентабельність агровиробництва зросте щонайменше на 30-40 %; 

збільшення бюджетних відрахувань зросте на 15-25 % 

 соціальний вплив забезпечення самозайнятості населення; 

створення додаткових робочих місць (до 45 осіб) 

 екологічний вплив більш ефективне використання земельних ресурсів 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) виготовлення та розробка технічного завдання на проєкт 

будівництва Центру допродажної підготовки плодоовочевої 

продукції; 

2) виконання робіт з будівництва об’єкту та введення в експлуатацію 

ліній для мийки, охолодження, фасування та пакування продукції; 

3) залучення агровиробників, співпраця з операторами свіжої 

плодоовочевої продукції, експортерами, торгівельними мережами, 

оптовими трейдерами 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 25 150,00 50 200,00 15 200,00 90 550,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 150,00 200,00 200,00 550,00 

 інші джерела 25 000,00 50 000,00 15 000,00 90 000,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Кошти місцевого бюджету планується направити на розробку 

проєктно-кошторисної документації на будівництво об’єкту; 

кошти інвесторів – на будівництво Центру допродажної підготовки 

плодоовочевої продукції. 

Координатор проєкту – Департамент агропромислового розвитку 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.4. Облаштування цеху з виробництва соків з фруктів та овочів 

прямого віджиму 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.2.2. Впровадження європейських практик організації виробництва, 

зберігання та збуту продукції 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Стимулювання сільського населення до самозайнятості, розвитку 

кооперативного руху та малого підприємництва.  
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Завдання проєкту: облаштування цеху з переробки овочів і фруктів та 

виробництва з них соку прямого віджиму шляхом придбання 

укомплектованої лінії для виробництва, пастеризації і розливу в 

пакети Bag-in-box різного об’єму 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Запорізька область, Жовтнева сільська рада Токмацького району 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб), як потенційні споживачі 

продукції 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Низький рівень переробки аграрної продукції, особливо що 

стосується комплексної переробки сировини, механізації й 

автоматизації виробничих процесів, а також фасування й пакування 

готової продукції; відсутність у малих і середніх підприємствах 

сучасних потужностей для її переробки (модернізацію виробництва 

та обладнання здійснюють переважно великі виробники, а малі і 

середні підприємства продовжують використання застарілих високо 

затратних технологій) 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Проєкт несе в собі економічний та соціальний аспект, зокрема за 

рахунок його реалізації передбачається:  

підвищення рівня зайнятості на сільських територіях (зокрема 

створення до 15 робочих місць на безпосередньому виробництві); 

зростання рівня переробки сільгосппродукції (потужність лінії складе  

750 кг сировини на годину); 

виготовлення натурального соку, що дасть змогу замінити шкідливі 

лимонади на безпечний та корисний для споживання продукт 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) придбання укомплектованої лінії для виробництва соку прямого 

віджиму, пастеризації і розливу в пакети Bag-in-box різного об’єму; 

2) облаштування приміщення для розміщення цеху; 

3) встановлення ліній для мийки, переробки та виробництва соку 

прямого віджиму з овочів і фруктів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування  

проєкту, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч. 1 645,70 - - 1 645,70 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 1 131,00 - - 1 131,00 

 інші джерела 514,70 - - 514,70 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

У членів кооперативу є: 

необхідні приміщення, орієнтовною площею 100 м кв., в якому 

можливе розміщення вищевказаного цеху; 

можливість за власні кошти замовляти пакети для розливу соку Bag-

in-box у вітчизняних виробників.  

На придбання укомплектованої лінії для виробництва соку прямого 

віджиму, пастеризації і розливу необхідно 1615,7 тис. грн, на 

облаштування приміщення для цеху – 30,0 тис. грн. 

Координатор проєкту – Департамент агропромислового розвитку 

Запорізької обласної державної адміністрації спільно з 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «МАКАРТЕТ» 
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1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.5. Організація переробки меду та виробництво продукції з 

нього бджолярами Запорізької області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.2.2. Впровадження європейських практик організації виробництва, 

зберігання та збуту продукції 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Розвиток галузі бджільництва та кооперативного руху, як 

інструменту підвищення зайнятості сільського населення.  

Завдання проєкту: впровадження європейських практик із організації 

виробництва, зберігання та збуту продукції бджільництва, у т.ч. 

шляхом придбання обладнання, устаткування для цеху переробки 

меду та виробництва продукції з нього, а також засобів із 

транспортування до споживачів 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Територіальні асоціації виробників меду Запорізької області; 

населення області (1693,9 тис. осіб), як потенційні споживачі 

продукції 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

На сьогодні майже в кожному населеному пункті області є категорія 

населення, яка утримує бджолосім’ї та готові займатись «медовим» 

бізнесом на більш високому рівні. В області створено та діють 16 

громадських об’єднань бджільництва, готових до об’єднання та 

подальшого розвитку, які потребують бюджетної підтримки, зокрема 

на придбання обладнання, з устаткування виробництва, зберігання та 

збуту продукції бджільництва.  

У цілому в області щороку виробляється понад 4 тис. тонн меду, з них  

99 % – у господарствах населення. 

Населенням області споживається біля 2 тис. тонн меду в рік 

(залишок на рівні 2 тис. тонн потребує реалізації). 

Бджільництво – це перспективна та високоефективна галузь 

сільського господарства з великим експортним потенціалом, що 

потребує подальшого розвитку та підтримки 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація проєкту дозволить, зокрема: 

збільшити виробництво та рівень переробки меду бджолярами 

області; забезпечити мешканців області корисним та якісним 

продуктом; 

збільшити експорт сільськогосподарської продукції; 

сприяти розвитку кооперативного руху на селі; 

підвищити зайнятість та добробут сільського населення 

 екологічний вплив позитивний вплив на навколишнє природне середовище, 

насамперед, на флору 

8 Основні заходи 

проєкту 

Основними заходами проєкту є: 

1) створення кооперативів в громадах (власні інвестиції); 

2) об’єднання кооперативів в громадську організацію «Бджолярі 

Запорізької області» (власні інвестиції); 

3) придбання обладнання, устаткування для цеху переробки меду та 

виробництва продукції з нього, а також засобів із транспортування 

до споживачів (кошти державного та місцевого бюджетів на умовах 

співфінансування); 
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4) впровадження сучасних систем безпечності продукції і якості, 

зокрема, організація заходів із сертифікації якості та безпечності 

продукції з меду до відповідних міжнародних стандартів (власні 

інвестиції із залученням коштів державного та місцевого бюджетів); 

5) налагодження зв’язків з міжнародного партнерства (власні 

інвестиції); 

6) активізація соціальної політики кооперативів та громадської 

організації (власні інвестиції) 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 6 300,00 10 800,00 13 000,00 30 100,00 

 державний бюджет 3 000,00 8 000,00 10 000,00 21 000,00 

 місцевий бюджет 300,00 800,00 1 000,00 2 100,00 

 інші джерела 3 000,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент агропромислового розвитку 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

Напрям 3. C. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку 

 
1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.6. Покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг 

загального користування в межах Запорізької області 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.3.1. Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та 

транспортного сполучення територій 

2.4.2. Інтеграція транспортної мережі та інфраструктури в 

Транс’європейську опорну транспортну мережу (TEN-Т) 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення комфортності та безпеки руху на автомобільних 

дорогах загального користування, зниження щорічних витрат на 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг. 

Завдання проєкту: проведення будівельно-монтажних робіт на 

дорогах загального користування 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб), інвестори 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Протягом 15-20 років на 90 % доріг загального користування в 

межах Запорізької області не виконувалися роботи з капітального та 

поточного середнього ремонту. Дороги мають значну сітку тріщин, 

колійність та просадки, зокрема: 

автодорога М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта проходить 

через населені пункти (м. Запоріжжя, м. Василівка, м. Мелітополь, 

які не мають об'їзних доріг), забезпечує транзитний рух 

автотранспорту з прилеглих областей та має значний вплив на 

розвиток усього господарського комплексу області. Впродовж 

останніх років ця автодорога утримувалася у проїзному стані за 

рахунок лише експлуатаційного утримання шляхом ліквідації 
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ямковості та на сьогодні потребує проведення капітальних 

ремонтних робіт. Протяжність ділянок дороги, що потребують 

капітального ремонту – 17,6 км (орієнтовна вартість робіт 876,5 

млн грн), поточного середнього ремонту – 105,3 км (2948,4 млн грн), 

реконструкції – 4 км (517 млн грн); 

автодорога М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ є частиною 

міжнародного транспортного коридору автомагістралі Е-58, який є 

національним і туристичним маршрутом. Автодорога побудована у 

40-50-х роках минулого століття та наразі має незадовільний 

експлуатаційний стан. Протяжність ділянки дороги, що потребує 

капітального ремонту – 54,2 км (орієнтовна вартість робіт 

1645,367 млн грн); 

автодорога Н-30 Василівка – Бердянськ є основним маршрутом до 

курортного міста Бердянськ. Внаслідок руху важкої техніки та 

великовагового транспорту у напрямку Бердянського морського 

порту дорожнє полотно набуло непроїзного стану. Протяжність 

дороги, що потребує ремонту – 123,5 км (орієнтовна вартість 

робіт  

1818,649 млн грн) 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту дозволить забезпечити, зокрема: 

облаштування автомобільних доріг відповідно до діючих вимог з 

безпеки дорожнього руху та з використанням сучасних матеріалів і 

технологій, насамперед, відремонтування автомобільних доріг 

державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на                     

м. Таганрог), М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта,                                

Н-30 Василівка–Бердянськ та інших; 

розвиток курортно-туристичного потенціалу Приазовського 

узбережжя (у т.ч. залучення великого бізнесу до інвестування у 

розвиток туристичних об’єктів) 

 екологічний вплив влаштування систем поверхневого водовідводу, шумозахисних 

суцільних і зелених екранів, дренажних колодязів, очисних споруд і 

зелених смуг уздовж автомобільних доріг зменшить негативний 

вплив автомобільного транспорту на навколишнє природне 

середовище 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) розробка проєктно-кошторисної документації, отримання 

експертного звіту; 

2) проведення  будівельно-монтажних робіт 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 2 850 000,00 3 500 000,00 2 885 681,50 9 235 681,50 

 державний бюджет 2 650 000,00 3 300 000,00 2 645 681,50 8 595 681,50 

 місцевий бюджет 200 000,00 200 000, 00 240 000,00 640 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Робочі проєкти для ремонту зазначених ділянок автомобільних доріг 

розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому 

порядку. 

Координатор проєкту – Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 
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1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.7. Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в  

м. Запоріжжі (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль-Дніпро – 

Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь «Під’їзд до 

о.Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. 

Запоріжжі)» 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.3.1. Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та 

транспортного сполучення територій 

2.4.2. Інтеграція транспортної мережі та інфраструктури в 

Транс’європейську опорну транспортну мережу (TEN-Т) 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури області 

Завдання проєкту:  

розв’язання існуючих транспортно-соціальних проблем м. 

Запоріжжя; 

поліпшення транспортного сполучення через р. Дніпро між Право- 

та Лівобережжям південно-східної частини України; 

зростання транзитного потенціалу південно-східної частини України 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область, Україна 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) та України 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Місто Запоріжжя перебуває в постійному транспортному колапсі 

через відсутність нормального сполучення правого та лівого берега 

Дніпра (м. Запоріжжя поділяється ріками Дніпро і Старий Дніпро, а 

також островом Хортиця на дві частини). Населення міста складає 

понад  

730 тисяч жителів, з них в правобережній частині – близько 300 

тисяч жителів. Місто Запоріжжя є транзитним для південно-західної 

частини України та потребує розвантаження сучасних транспортних 

потоків шляхом будівництва нових мостів.  

Пропускна спроможність мостів Преображенського, які сполучають 

два береги, вичерпана. Проїзна частина греблі Дніпровської ГЕС 

знаходиться в передаварійному стані, рух великогабаритного 

транспорту по ній заборонений 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Реалізація проєкту матиме значний економічний та соціальний ефект 

для  

м. Запоріжжя та в масштабах усього регіону, зокрема це: 

забезпечення стабільного транспортного сполучення між 

правобережною та центральною частинами м. Запоріжжя; 

розв’язання інженерно-комунікаційних проблем Національного 

заповідника «Хортиця» з урахуванням статусу, значення і концепції 

розвитку острова Хортиці як заповідника; 

покращення транзитних та інвестиційних можливостей регіону 

 екологічний вплив зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на стан 

атмосферного повітря міста, у тому числі на о. Хортиця 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) 1) реконструкція існуючої мережі з використанням сучасних 

технологій та проєктних рішень по організації безперервного 

транспортного руху; 

2) будівництво двох нових мостових переходів через р. Дніпро,  
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16-естакад та 8 шляхопроводів, 4 наземних пішохідних переходів 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 4 050 000,00 3 800 000,00 2 050 000,00 9 900 000,00 

 державний бюджет 4 000 000,00 3 750 000,00 2 000 000,00 9 750 000,00 

 місцевий бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Будівництво об’єкта розпочато у 2004 році, але на сьогодні не 

завершено через нестабільне фінансування та ряд інших проблем. 

У 2019 році здійснено коригування проєктно-кошторисної 

документації та заплановано проведення тендерних процедур з 

метою відновлення виконання будівельно-монтажних робіт. 

Загальна кошторисна вартість проєкту – 16550135,619 тис. грн, у т.ч. 

першої черги будівництва – 15 528 384,049 тис. грн. 

Координатор проєкту – Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.8. Розроблення містобудівної документації для об’єднаних 

територіальних громад 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.3.2. Створення елементів інформаційно-комунікаційної, 

інноваційної інфраструктури розвитку громад 

3.3.3. Підвищення ефективності просторового планування в регіоні 

 
3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення повноцінного життєвого середовища для громадян, 

підвищення інвестиційної привабливості територій. 

Завдання проєкту: забезпечення регіону та адміністративно-

територіальних одиниць сучасною містобудівною документацією 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області  (1693,9 тис. осіб) 

 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Наявність неактуальної містобудівної документації на місцевому 

рівні, яка не відповідає діючому законодавству та державним 

будівельним нормам, стримує розвиток населених пунктів та 

територій Запорізької області. 

Крім того, реформування адміністративно-територіального устрою 

призвело до необхідності розроблення такого виду містобудівної 

документації як план об’єднаної територіальної громади 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Забезпечення об’єднаних територіальних громад Запорізької області 

сучасною містобудівною документацією – планами об’єднаних 

територіальних громад, генеральними планами населених пунктів та 

планами зонування територій. Створення підстав для сталого 

розвитку територій громад 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

створення сприятливих інвестиційних умов для сталого розвитку 

територій 

 соціальний вплив забезпечення, задоволення інтересів громадян у всіх сферах 
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життєдіяльності, покращення інфраструктури населених пунктів, 

визначення територій для містобудівних потреб 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) збір вихідних даних; 

2) виготовлення картографічної основи; 

3) розробка або внесення змін до містобудівної документації; 

4) проведення експертизи містобудівної документації 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 33 574,00 23 890,00 22 646,00 80 110,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 33 574,00 23 890,00 22 646,00 80 110,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Управління містобудування та архітектури 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.9. Створення містобудівного кадастру Запорізької області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.3.3. Підвищення ефективності просторового планування в регіоні 

3.3.2. Створення елементів інформаційно-комунікаційної, 

інноваційної інфраструктури розвитку громад 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення системи містобудівного кадастру на основі використання 

сучасних технологій. 

Завдання проєкту: створення містобудівного кадастру на 

регіональному рівні 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області  (1693,9 тис. осіб), у т.ч. бізнес-спільнота  

 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Відсутність містобудівного кадастру регіонального рівня та його 

геопорталу 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Наявність містобудівного кадастру сприятиме: 

прийняттю ефективних рішень щодо планування, забудови та іншого 

використання територій Запорізької області та її найбільш 

інвестиційно-привабливих територій; 

створенню повноцінного життєвого середовища; 

забезпеченню додержання державних соціальних стандартів та 

надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку 

виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури 

населених пунктів області; 

забезпеченню раціонального використання територіальних ресурсів 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

економія бюджетних коштів за рахунок прийняття ефективних 

управлінських рішень  
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 соціальний вплив підвищення інвестиційної привабливості регіону, прозорість 

прийняття рішень органами влади 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) придбання та встановлення базового програмного забезпечення 

геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру на 

регіональному рівні; 

2) розроблення та встановлення прикладного програмного 

забезпечення містобудівного кадастру на регіональному рівні; 

3) формування інформаційної моделі, проведення адаптації існуючих 

матеріалів, початкове наповнення адаптованими даними 

містобудівного кадастру на регіональному рівні; 

4) придбання та встановлення технічних засобів системи 

комплексного захисту інформації на регіональному рівні; 

5) впровадження комплексної системи захисту інформації (розробка 

технічного завдання, погодження технічного завдання на створення 

КСЗІ в Держспецзв’язку) 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 1 782,80 580,30 660,30 3 023,40 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 1 782,80 580,30 660,30 3 023,40 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Управління містобудування та архітектури 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

3.10. Внесення змін до Схеми планування території Запорізької  

області 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3.3.3. Підвищення ефективності просторового планування в регіоні 

3.3.2. Створення елементів інформаційно-комунікаційної, 

інноваційної інфраструктури розвитку громад 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Забезпечення розробки сучасної Схеми планування території 

Запорізької області для ефективного прогнозування та планування 

просторового розвитку, залучення інвестицій та забезпечення 

життєвих потреб населення. 

Завдання проєкту: внесення змін до Схеми планування території 

Запорізької області 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області  (1693,9 тис. осіб), органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, потенційні інвестори  

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Наявна Схема планування території Запорізької області, затверджена 

рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 р. № 4, втратила 

свою актуальність у зв’язку з реформою децентралізації, в тому 

числі зміною адміністративно-територіального устрою та 

законодавчої бази 
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7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Наявність сучасної Схеми планування території Запорізької області, 

визначатиме принципові розв’язання планування, забудови та 

іншого використання території області, зокрема: 

обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів 

використання територій; 

урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, забудови та іншого використання територій з 

дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, 

природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства; 

забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів 

сталого розвитку населених пунктів; 

визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-

оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, 

встановлення передбачених законодавством обмежень на їх 

планування, забудову та інше використання; 

розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів; 

розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки 

 економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

 соціальний вплив Наявність вказаної документації сприятиме розбудові 

інфраструктури територій для забезпечення життєвих потреб 

населення – соціального, медичного обслуговування, освіти та інше, 

з огляду на найбільш доцільне та раціональне їх розміщення  

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) збір вихідних даних; 

2) створення картографічної основи території Запорізької області; 

3) розробка проєкту внесення змін до Схеми планування території 

Запорізької області; 

4) проведення експертизи містобудівної документації 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього в т.ч.: 1 700,00 4 900,00 5 400,00 12 000,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 1 700,00 4 900,00 5 400,00 12 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Управління містобудування та архітектури 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 4 «Екологічна безпека та збереження природних ресурсів» 

 

Напрям 4. A. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

та зниження негативного впливу на атмосферу 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

4.1. Будівництво нових та реконструкція існуючих очисних 

каналізаційних споруд та мереж каналізації 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

4.1.1. Зменшення скиду в природні водні об’єкти неочищених і 

недостатньо очищених стічних вод 
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розвитку, якому 

відповідає проєкт 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Покрашення екологічного стану водних об’єктів. 

Завдання проєкту: підвищення надійності роботи очисних споруд, 

зменшення енерговитрат, забезпечення очищення каналізаційних 

стоків до діючих норм та попередження виникнення надзвичайних 

екологічних ситуацій 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Область входить у трійку найбільших водокористувачів країни. За 

останні роки спостерігається стійка тенденція збільшення обсягів 

забору та використання води. Так, у 2018 році з природних водних 

об’єктів забрано 1260 млн м3 води, що на 3,4 % більше, ніж у 2017 

році (1218 млн м3). 

Основними забруднювачами водних ресурсів є підприємства 

металургійної промисловості та житлово-комунального 

господарства. Зі збільшенням обсягів використання води, збільшився 

обсяг скиду забруднених (недостатньо очищених) зворотних вод. У 

2018 році їх обсяг склав 66 млн м3 проти 64,2 млн м3 у 2017 році. 

Причиною неякісної очистки зворотних вод є: застарілі технології 

очищення стічних вод; фізична та моральна зношеність обладнання; 

несвоєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів; 

відсутність дієвих економічних стимулів для будівництва нових 

очисних споруд в промисловому секторі; відсутність коштів на 

оновлення, розширення та підтримання в належному стані очисних 

споруд в житлово-комунальному господарстві 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт несе в собі значний економічний та соціальний аспект, 

виконання якого дозволить, зокрема: 

впровадити сучасні технології, які забезпечать стабільну та якісну 

очистку стічних вод; 

підвищити надійність функціонування систем водовідведення та 

очисних споруд області;  

підвищити економію бюджетних коштів під час здійснення заходів з 

ліквідації аварійних ситуацій у зв’язку зі скороченням випадків їх 

виникнення; 

зменшити енерговитрати 

 екологічний вплив зменшення скиду в природні водні об’єкти неочищених і 

недостатньо очищених стічних вод 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) інвентаризація та аналіз стану системи водовідведення та очисних 

споруд області, визначення населених пунктів, які в першу чергу 

потребують розв’язання питання водовідведення; 

2) виготовлення проєктної документації; 

3) будівництво нових каналізаційних насосних станцій та зовнішніх 

каналізаційних мереж, реконструкція (модернізація) існуючих мереж 

водовідведення та очисних споруд у населених пунктах області 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 1 рік 2 рік 3 рік Усього 
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фінансування проєкту, 

тис. грн 

 усього, в т.ч.: 305 000,00 317 000,00 325 000,00 947 000,00 

 державний бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

 місцевий бюджет 105 000,00 117 000,00 125 000,00 347 000,00 

 інші джерела 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

4.2. Придбання та встановлення обладнаних стаціонарних 

автоматизованих постів контролю забруднення навколишнього 

середовища на зовнішній межі санітарно-захисних зон 

промислових підприємств 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

4.1.2. Зменшення забруднення атмосферного повітря через 

впровадження інноваційних проєктів з використання альтернативних 

джерел енергії 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Зменшення забруднення та поліпшення стану атмосферного повітря.  

Завдання проєкту: організація ефективної системи моніторингу 

якості атмосферного повітря на регіональному рівні з 

впровадженням сучасного досвіду країн ЄС 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами по області, як і загалом по Україні, мають загальну 

тенденцію до зменшення. Однак, область входить до п’ятірки 

найбільш забруднених регіонів України. 

У 2018 році обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел у порівнянні з 2017 роком зменшився на 6,2 тис. т (на 3,4 %), 

а в розрахунку на душу населення – зменшився на 2,6 кг (на 2,5 %). 

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в регіоні 

залишаються підприємства чорної та кольорової металургії, 

теплоенергетики, хімії, машинобудування, харчової промисловості, 

на які припадає більше 90 % викидів всіх забруднюючих речовин. 

Натепер на території області відсутня система безперервного 

екологічного моніторингу повітря, зокрема оцінки величини 

концентрацій забруднюючих речовин на зовнішній межі санітарно-

захисних зон підприємств та найближчих до них житлових забудов 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт, в більшій мірі, має екологічний аспект, виконання якого 

дозволить, зокрема: 

удосконалити систему планування, управління та контролю у сфері 

охорони атмосферного повітря; 

підвищити рівень та оперативність отримання інформації про 

екологічну ситуацію в області; 

знизити рівень забруднення повітря в регіоні 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) встановлення на території області 3 стаціонарних 

автоматизованих постів контролю забруднення навколишнього 

середовища; 
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2) оснащення постів комплектами газоаналізаторами, які 

автоматично здійснюють виміри концентрацій шкідливих речовин 

(12 інгредієнтів та 5 метеопоказників) у повітрі та передають 

результати вимірювань в режимі онлайн по мережі Интернет на 

головний сервер для оперативного аналізу та архівації 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 

 державний бюджет 3 500,00 3 500,00 3 500,00 10 500,00 

 місцевий бюджет 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 

№ 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря» облдержадміністрації у встановлені 

терміни мають: 

визначити у своєму складі структурний підрозділ або виконавчий 

орган, що виконуватиме функції органу управління якістю 

атмосферного повітря відповідно до цієї постанови; 

забезпечити утворення комісій з питань здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління 

якістю атмосферного повітря; 

розробити програми державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря. 

Координатор проєкту – Департамент екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

Напрям 4. B. Розв’язання проблеми негативного впливу відходів на 

довкілля та здоров’я населення 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

4.3. Будівництво, реконструкція та розширення полігонів 

твердих побутових відходів 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

4.2.1. Забезпечення сталої інфраструктури управління відходами 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Створення  комплексної ефективної системи поводження з твердими 

побутовими відходами на території області. 

Завдання проєкту: скорочення обсягів розміщених відходів та 

забезпечення екологічно безпечного поводження з ними 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Запорізька область відноситься до регіонів, де зосереджена значна 

кількість підприємств важкої промисловості: 45 % від загальної 

кількості виробленої промислової продукції в області займає 
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продукція металургії та оброблення металу, 20 % – виробництво та 

розподілення електроенергії, газу, тепла, води. 

Масштабність ресурсного використання і енергетично-сировинної 

спеціалізації економіки регіону в цілому сприяють значному 

утворенню і накопиченню відходів виробництва і споживання. Так, 

Запорізька область замикає п’ятірку регіонів з найбільшим 

показником утворення відходів I–IV класів небезпеки (у 2018 році – 

5294,4 тис. т, або 1,5 % від загальної кількості по Україні).  

На території області наявні 113 місць видалення твердих побутових 

відходів, з яких – 62 паспортизовано, 51 – сміттєзвалище. Проєктна 

місткість діючих місць видалення твердих побутових відходів 

стрімко вичерпується. Середній показник наповненості місць 

видалення відходів по області станом на 2019 рік складає 87 %. 

Великі обсяги накопичених відходів, відсутність потужностей для їх 

знешкодження чи утилізації, а також місць для їх видалення значно 

погіршують екологічну складову регіону 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт, в більшій мірі, має екологічний аспект, виконання якого 

дозволить, зокрема: 

удосконалити систему збирання, вилучення, переробки та 

знешкодження побутових і промислових відходів; 

мінімізувати утворення відходів шляхом удосконалення діючих та 

впровадження сучасних технологій і обладнання; 

зменшити забруднення побутовими відходами; 

поліпшити та забезпечити підтримання належного санітарно-

гігієнічного та екологічного стану населених пунктів області 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) створення комплексної ефективної системи поводження з 

твердими побутовими відходами на території області; 

2) реалізація заходів Регіонального плану управління відходами 

Запорізької області до 2030 року; 

3) будівництво нових, реконструкція та розширення існуючих 

полігонів твердих побутових відходів; 

4) придбання спеціалізованої  комунальної техніки для громад 

області 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 

 державний бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

 місцевий бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 
1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

4.4. Будівництво заводу комплексного сортування та переробки 

твердих побутових відходів 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

4.2.2. Розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів 
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розвитку, якому 

відповідає проєкт 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Зменшення негативного впливу побутових відходів на довкілля та 

здоров’я населення області. 

Завдання проєкту: впровадження механізованого сортування та 

переробки твердих побутових відходів 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Масштабність ресурсовикористання і енергетично-сировинної 

спеціалізації економіки регіону в цілому сприяють значному 

утворенню і накопиченню відходів виробництва і споживання. 

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях чи об’єктах (місця видалення відходів) 

на кінець 2018 року склав 164,8 млн т. 

Натепер на території області наявні 113 місць видалення твердих 

побутових відходів, з яких – 62 паспортизовано, 51 – сміттєзвалище. 

Середній показник наповненості місць видалення відходів складає 

87 %. 

Роздільний збір побутових відходів запроваджено у 16 населених 

пунктах області. Натепер функціонує 2 сміттєсортувальні лінії, що 

діють на полігоні твердих побутових відходів № 1 у м. Запоріжжя та 

мобільна сортувальна лінія на території Веселівської об’єднаної 

територіальної громади. 

Наявних потужностей недостатньо для сортування та забезпечення 

переробки твердих побутових відходів у тих обсягах, що 

утворюються 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт несе в собі економічний, соціальний та екологічний аспект, 

виконання якого дозволить, зокрема: 

сортувати та переробляти тверді побутові відходи; 

забезпечити економію енергоресурсів шляхом отримання 

альтернативного джерела енергії; 

забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок 

утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів;  

створити додаткові робочі місця; 

зменшити забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод, 

повітря; 

поліпшити та забезпечити підтримання належного санітарно-

гігієнічного та екологічного стану населених пунктів області 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) визначення населених пунктів, на території яких планується 

розміщення потужностей з переробки та утилізації відходів, у 

відповідності з Регіональним планом управління відходами 

Запорізької області до 2030 року; 

2) розробка проєктно-кошторисної документації; 

3) відведення земельної ділянки та оформлення дозвільних 

документів; 

4) будівельно-монтажні роботи та придбання спеціального 

обладнання; 

5) введення об’єкту в експлуатацію 

9 Період реалізації 2021 – 2023 роки 
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План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 300 000,00 500 000,00 

 державний бюджет 60 000,00 60 000,00 150 000,00 270 000,00 

 місцевий бюджет 20 000,00 20 000,00 60 000,00 100 000,00 

 інші джерела 20 000,00 20 000,00 90 000,00 130 000,00 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Координатор проєкту – Департамент екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації 
 

Напрям 4. C. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного 

розмаїття області 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

4.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

області 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

4.3.1. Створення нових та розширення існуючих територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 

Завдання проєкту: створення системи необхідних і достовірних 

відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики 

територій та об'єктів, що входять до складу природно-заповідного 

фонду 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

В області обліковується 348 об’єктів природно-заповідного фонду 

загальною площею 138,2 тис. га, з них 24 об’єкти – території 

загальнодержавного значення, 324 – місцевого. 

Крім того, в області функціонує 2 національні природні парки – 

«Великий Луг» та «Приазовський». 

Незважаючи на постійне збільшення площі природно-заповідного 

фонду, його частина в загальній площі території області (5,1 %) є 

недостатньою і значно меншою, ніж у більшості країн Європи  

(у середньому 15 %), та не відповідає стратегії планування території. 

Нагальним є збереження природних ландшафтів, ресурсів 

тваринного та рослинного світу області шляхом: реалізації заходів з 

відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок, розробки проєктів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення, розробки місцевих схем формування екомережі 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт, в більшій мірі, має екологічний аспект, виконання якого 

дозволить, зокрема: 

визначити перспективи розвитку природно-заповідного фонду; 

зберегти особливо цінні природні комплекси та біологічне 

різноманіття області; 

раціонально використовувати природні ресурси на заповідних 
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територіях 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) складання документації державного кадастру територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду області; 

2) розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення 

меж території та об’єктів природно-заповідного фонду; 

3) сприяння розвитку національних природних парків («Великий 

Луг» та «Приазовський»); 

4) відновлення екологічного балансу регіону, зокрема шляхом 

формування та розбудови регіональної екологічної мережі 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Проєкт розроблено відповідно до: 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 

розпорядження голови облдержадміністрації від 11.07.2016 № 402 

«Про розвиток природно-заповідного фонду Запорізької області». 

Координатор проєкту – Департамент екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації 
 

Напрям 4. D. Екологічний моніторинг та інформування 
 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

4.6. Вдосконалення системи державного моніторингу 

навколишнього природного середовища на регіональному рівні 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

4.4.1. Організація та впровадження відкритої системи моніторингу 

довкілля, зокрема повітря, вод, ґрунтів 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Усунення негативних наслідків втручання людини в навколишнє 

природне середовище і поліпшення екологічної ситуації на території 

області. 

Завдання проєкту: проведення моніторингу навколишнього 

природного середовища, узагальнення екологічної інформації та 

інформування громадськості 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Актуальність і невідкладність розв’язання проблем моніторингових 

досліджень полягають у тому, що хоча й існує низка відомчих 

спостережень систем за станом довкілля, але вони не зведені в 

єдиний комплекс і не можуть ефективно виконувати узагальнюючу 

функцію оцінки стану і рівня використання ресурсів, задля 

прогнозування змін і розробки рекомендацій для прийняття 
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Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

управлінських рішень щодо оптимізації господарської діяльності і 

природокористування в регіонах 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт, в більшій мірі, має екологічний аспект, виконання якого 

дозволить, зокрема: 

отримувати інформацію про стан довкілля, оперативно реагувати та 

вживати заходів щодо розв’язання екологічних проблем; 

забезпечити відкритий доступ до даних моніторингу навколишнього 

природного середовища 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) організація єдиної державної системи контролю за складовими 

природного середовища; 

2) модернізація та переоснащення засобів аналітичного контролю 

служб спостережень за станом довкілля; 

3) розробка та впровадження програмного забезпечення для 

узагальнення екологічної інформації щодо моніторингу складових 

довкілля на території регіону; 

4) моделювання і прогноз змін екологічної ситуації та рівня здоров’я 

довкілля 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 1 200,00 1 500,00 300,00 3 000,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 1 200,00 1 500,00 300,00 3 000,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Проєкт розроблено з метою впровадження галузевих Директив ЄС, 

зокрема, Директива 2003/4/ЄС Європейського парламенту та Ради 

від 28 січня 2003 року про доступ громадськості до екологічної 

інформації. 

Координатор проєкту – Департамент екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

 

1 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі – проєкт) 

4.7. Організація та проведення заходів щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища 

 

2 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому 

відповідає проєкт 

4.4.2. Впровадження системи інформування населення про стан 

довкілля 

 

3 Мета та завдання 

проєкту 

Пропаганда охорони навколишнього природного середовища 

Завдання проєкту: інформування населення про стан навколишнього 

природного середовища, сприяння екологічній освіті та 

екологічному вихованню громадян 

4 Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Запорізька область 

5 Цільові групи проєкту 

та кінцеві бенефіціари 

проєкту 

Населення області (1693,9 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на Значну роль у розв’язанні екологічних проблем відіграють 



115 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 
 

 

 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

громадські організації, рухи і окремі особи. Основою і запорукою 

ефективного розв’язання екологічних проблем залишається 

інформування громадськості, у тому числі через засоби масової 

інформації, про стан навколишнього природного середовища, 

можливі наслідки стихійних лих та шляхи запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, що призводять в деяких випадках до 

екологічних катастроф. Співпраця державних органів із засобами 

масової інформації є одним з чинників запобігання порушенню 

природоохоронного законодавства та виникнення надзвичайних 

ситуацій екологічного характеру. 

Одними з дієвих заходів також є висвітлення актуальних питань 

стану довкілля та екологічна освіта населення шляхом видання 

поліграфічної продукції з екологічної тематики, проведення науково-

технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, 

фестивалів тощо 

7 Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Проєкт, в більшій мірі, має екологічний аспект, виконання якого 

дозволить, зокрема: 

сприяти діяльності об’єднань громадян, рухів; 

формувати активну громадську позицію молоді у питаннях охорони 

довкілля; 

підвищити рівень екологічної освіти та екологічного виховання 

громадян 

8 Основні заходи проєкту Основними заходами проєкту є: 

1) забезпечення доступу до екологічної інформації та впливу 

громадськості на формування екологічної державної політики; 

2) організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища; 

3) підготовка щорічної Регіональної доповіді про стан 

навколишнього середовища у Запорізькій області; 

4) розміщення інформації про стан довкілля у засобах масової 

інформації 

9 Період реалізації 

проєкту (з (рік) до 

(рік)) 

2021 – 2023 роки 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

 усього, в т.ч.: 250,00 250,00 250,00 750,00 

 державний бюджет - - - - 

 місцевий бюджет 250,00 250,00 250,00 750,00 

 інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Проєкт розроблено відповідно до Статті 25 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища». 

Координатор проєкту – Департамент екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 
 


