
Додаток 2 
Аналітична записка                                                                                                            

про виконання плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – план заходів)                                            

в Запорізькій області за підсумками 2020 року                                                           
(по пунктах, термін яких натепер є актуальним) 

 
Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 

розвиток. 
До пункту 15 плану заходів «Розроблення містобудівної документації на 

регіональному та місцевому рівні». 
На фінансування заходів з розробки та оновлення містобудівної 

документації у 2020 році з місцевих бюджетів спрямовано 4,6 млн грн (43,8 % від 
передбаченої на рік суми). 

За рахунок цих коштів, зокрема оновлено: 
45 генеральних планів населених пунктів та 45 планів зонування територій 

області (15 планів – у Запорізькому та Пологівському районах відповідно, 9 – у 
Василівському районі, 3 – у Бердянському та Мелітопольському районах 
відповідно);  

8 детальних планів територій (1 – м. Запоріжжя, 2 – м. Бердянськ, 4 – 
Запорізькій район, 1 – Пологівський район). 

Продовжується робота щодо розробки та оновлення 52 генеральних планів 
населених пунктів (із зонінгом). 

На 01.01.2021 генеральні плани наявні у 591 населеному пункті області із 
950 (62,2 %). Актуальною містобудівною документацією забезпечені усі міста 
обласного значення. 
  

До пункту 18 плану заходів «Створення умов для зменшення обсягів 
утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного 
використання на регіональному рівні». 

З метою удосконалення та забезпечення ефективного функціонування 
системи управління відходами на інноваційних засадах розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 08.11.2017 № 820 ухвалено Національну стратегію 
управління відходами в Україні до 2030 року. У рамках її виконання 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р затверджено 
Національний план управління відходами до 2030 року, яким передбачено у 
дворічний строк розробити відповідні Регіональні плани управління відходами. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.08.2019 № 398 створено 
робочу групу з розробки Регіонального плану управління відходами Запорізької 
області до 2030 року (далі – Регіональний план), якою розроблені та затверджені 
основні етапи та завдання з розробки Регіонального плану.  

До 29.08.2020 здійснювався збір пропозицій щодо розробки та змісту 
Регіонального плану, які натепер опрацьовані у рамках діяльності робочої групи з 
розробки Регіонального плану. 

Разом з тим, Департаментом захисту довкілля облдержадміністрації 
розроблено проєкт технічного завдання та направлено потенційним виконавцям 
для отримання цінових пропозицій. 

Також, здійснено аналіз проведення торгів у системі Prozorro щодо 
розробки Регіональних планів управління відходами по регіонах України 
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(найменша цінова пропозиція від підприємства-розробника аналогічного плану в 
Харківській та Київській областях становить 1400,0 тис. грн). 

У 2020 році кошти на розробку Регіонального плану не виділялись.  
Подальша розробка та затвердження проєкту Регіонального плану 

управління відходами Запорізької області до 2030 року заплановані на 2021 рік. 
 
Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. 
До пункту 26 плану заходів «Удосконалення порядку моніторингу 

показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць для 
визначення територій, що потребують здійснення заходів стимулювання їх 
розвитку». 

Підготовка пропозицій щодо удосконалення порядку проведення 
моніторингу показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць для 
визначення проблемних територій, що потребують заходів стимулювання їх 
розвитку, має здійснитися у тримісячний строк з дня набрання чинності Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку 
регіонів». 

Проте, у 2020 році проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про стимулювання розвитку регіонів» (відповідно до п. 37 Регламенту 
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.07.2007 № 950, із змінами) від головного розробника до 
облдержадміністрації не надходив. 

Натепер, облдержадміністрацією підготовлено та подано до Міністерства 
розвитку громад та територій України пропозиції до проєкту Закону України «Про 
особливості стимулювання регіонального розвитку» (лист від 04.02.2021                
№  00980//08-19). 

 
II. Реалізація програм регіонального розвитку.  
До пункту 33 плану заходів «Забезпечення реалізації програм 

регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 
12 вересня 2018 року № 733: «Інноваційна економіка та інвестиції», «Сільський 
розвиток», «Розвиток туризму», «Розвиток людського потенціалу», 
«Загальноукраїнська солідарність», «Підтримка розвитку депресивних 
територій», «Ефективне управління регіональним розвитком». 

Виконання зазначених програм регіонального розвитку передбачається 
здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми 
підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. 

 Відбір проєктів до програм здійснюється відповідно до Порядку проведення 
конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися 
за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу (затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827). 

03.09.2020 Мінрегіоном України оголошено конкурсний відбір проєктів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 
бюджету, отриманих від Європейського Союзу у 2021 році (далі – проєкти 
регіонального розвитку). 
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