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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 
восьме скликання 

перша сесія 
 

РІШЕННЯ 
 

18.03.2021                                                                  № 139 
 
Про Програму соціально- 
економічного та культурного 
розвитку Запорізької області  
на 2021 рік 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 11, 18 
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», Запорізька 
обласна рада   
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного 

розвитку Запорізької області на 2021 рік (далі – Програма на 2021 рік), 
що додається.  

      
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації, районним 

державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та їх 
виконавчим органам вжити заходів щодо: 

1) забезпечення виконання Програми на 2021 рік; 
2) врахування основних завдань, заходів (інвестиційних проєктів) 

і показників, які визначені Програмою на 2021 рік, у регіональних 
галузевих програмах економічного і соціального розвитку області, міст, 
районів, об’єднаних територіальних громад та передбачення у 
відповідних місцевих бюджетах на 2021 рік видатків на їх реалізацію; 

3) забезпечення у межах повноважень взаємодії з 
підприємствами, установами і організаціями, роботодавцями, 
громадськими організаціями з виконання завдань, заходів 
(інвестиційних проєктів) і показників Програми на 2021 рік.  

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної 
політики та підприємництва. 
 
 
 

 

Голова ради                                                                            Олена ЖУК 
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Вступ 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької 

області на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 143 

Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» 

від 23.03.2000 № 1602-ІІІ (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної 

декларації та державного бюджету» (зі змінами). 

У Програмі враховані завдання та заходи, а також показники успішності:  

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року 

(постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695), Стратегії 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та проєкти 

регіонального розвитку, які визначені Планом заходів з її реалізації (рішення 

обласної ради від 12.12.2019 № 134); 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.06.2020 № 471);  

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України 

від 30.09.2019 № 722); 

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних 

наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534); 

прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, 

(постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2020 № 671). 

Програма базується на комплексі галузевих і територіальних прогнозів, 

статистичних матеріалах. 

Програма містить основні тенденції економічного і соціального розвитку 

області у 2020 році, найбільш проблемні аспекти (у тому числі викликані 

негативними наслідками, спричиненими виникненням і поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 (далі – коронавірус/COVID-19), та ключові 

кроки на 2021 рік (у тому числі регіональні цільові програми,  затверджені 

обласної радою, також увійшли як складові заходів Програми та враховані у 

прогнозних показниках). 

Крім того, представлені прогнозні критерії досягнення, основні показники 

економічного і соціального розвитку області на 2021 рік (розраховані на базі 

сценарію відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних 

втрат, викликаних пандемією COVID-19 у світі у 2020 році), а також орієнтовні 

переліки інвестиційних проєктів та галузевих програм, які планується 

реалізувати у 2021 році. 

Програмою окреслені цілі, основні завдання та заходи економічного, 

соціального та культурного розвитку регіону на короткостроковий період з 

урахуванням загальнодержавних реформ.  

Основою Програми є людиноцентричний підхід, оскільки розвиток 

людського капіталу є підґрунтям зростання регіональної економіки та зміцнення 
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конкурентних позицій регіону.  

Програма реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці 

облдержадміністрації та обласної ради, місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та громадських 

організацій, наукових установ і організацій тощо, а також передбачає 

забезпечення узгоджених дій усіх гілок влади для втілення в області єдиної 

державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян. 

З метою оцінки наслідків виконання Програми на довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення, відповідно до положень Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» проведено процедуру стратегічної екологічної оцінки (далі – 

СЕО), зокрема: підготовлено Звіт про СЕО до проєкту Програми; 07.10.2020 - 

05.11.2020 проведено громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про 

СЕО (відповідне повідомлення 08.10.2020 розміщено у газетах «Правда. zp» та 

«Индустриальное Запорожье – Панорама»). 

Крім того, на виконання статті 13 вищезазначеного закону проєкт 

Програми, Звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення  цих документів у 

друкованих засобах масової інформації Запорізькою облдержадміністрацією  

подано Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист 

від 08.10.2020 № 08-19/2551), Міністерству охорони здоров’я України (лист 

від 08.10.2020 № 08-19/2552), Департаменту агропромислового розвитку  

облдержадміністрації, згідно з розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 01.10.2020 № 426 «Про тимчасове виконання функцій у сфері 

захисту довкілля» (лист від 07.10.2020 № 01-03/0359), Департаменту охорони 

здоров’я (лист від 07.10.2020 № 01-03/0360) для проведення консультацій. 

 

І. Аналіз економічного та соціального розвитку області на початок 

прогнозного періоду 
 

У 2020 році одним з головних чинників формування економічного 

розвитку виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19.  

Майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи 

(карантинні зони, скасування масових заходів, закриття навчальних та 

культурно-розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/в’їзду до 

країн та пересування всередині країн; посилено роль державного управління в 

надзвичайних умовах; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові 

дистанційні форми праці та освіти.  

Такі безпрецедентні кроки обумовили падіння економічного розвитку в 

Україні загалом, та зокрема і в Запорізькій області, найбільш значне – у                  

ІІ кварталі під час дії жорстких карантинних заходів. 

Разом з тим, на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах м'якого 

карантину майже всі види економічної діяльності області демонструють 

уповільнення темпів падіння, а деякі – навіть помірне зростання,  зокрема, 

торгівля (активний розвиток роздрібного сегменту ринку в умовах реалізації 

відкладеного споживчого попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок), 

окремі види промислової діяльності. 
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У цілому соціально-економічний розвиток Запорізької області 

характеризувався такими тенденціями: 
 

 

Показники 
9 міс. 

2019 р. 

9 міс. 

2020 р. 
Примітка 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), 

млрд грн 

9,9 10,0 на рівні минулого 

року 

Обсяг реалізованої промислової продукції,  

млрд грн  
148,0 132,5 

4 місце в Україні 

 - 15,5 млрд грн,  

↓ на 10,5 % 

Індекс промислової продукції, % 96,0 89,1 20 місце в Україні 

Індекс сільськогосподарської продукції, % 127,2 90,9 11 місце в Україні 

Капітальні інвестиції, млрд грн (січень-червень) 

 

5,7 

 

4,0 

11 місце в Україні 

- 1,7 млрд грн,  

↓ на 33,3 % 

Обсяг виконаних будівельних робіт,  

млрд грн  
2,5 1,7 

14 місце в Україні, 

- 0,8 млрд грн,  

↓ на 32 % 

Індекс будівельної продукції, %  106,4 64,6 24 місце в Україні 

Експорт товарів, млн дол. США (січень-серпень) 2083,3 1887,7 4 місце в Україні 

             % до попереднього року 88,1 90,4 17 місце в Україні 

Імпорт товарів, млн дол. США (січень-серпень) 1118,3 789,6 9 місце в Україні 

            % до попереднього року 95,3 70,9 24 місце в Україні 

Сальдо,  млн дол. США (січень-серпень) + 965,0 +1098,1 3 місце в Україні 

Оборот роздрібної торгівлі, млрд грн 32,6 37,3 

+ 4,7 млрд  грн,                    

↑ на 14,1 % у 

порівняних цінах 

7 місце в Україні 

Середньомісячна заробітна плата, грн 10244 11231 
5 місце в Україні, 

+ 987 грн  

          % до попереднього року 121,3 109,6 14 місце в Україні 

Рівень безробіття населення у віці  

15-70 років (за методологією МОП)  

(січень-червень) 

9,5 

 

10,4 

 15-16 місце в Україні 

 

Валовий регіональний продукт 

Одним з основних показників, що характеризує регіональний розвиток, є 

валовий регіональний продукт, який відображає ефективність функціонування 

економіки. 

 Обсяг валового регіонального продукту (ВРП) області за підсумками 

2018 року
1
 становив у фактичних цінах 147,1 млрд грн (9 місце серед регіонів), 

                                                 
1
 - термін оприлюднення даних за 2019 рік – березень 2021 року 
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або 4,1 % загального обсягу ВРП України; у розрахунку на одну особу –              

85,8 тис. грн (6 місце). 

За попередніми даними індекс фізичного обсягу валового регіонального 

продукту за 2019 рік склав 101,4 % (по Україні – 103,2 %). 

  За розрахунковими даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України ВРП області у 2020 році очікується на рівні 

95,6 % (по Україні - 95,2 %).  

Основною складовою валового регіонального продукту є валова додана 

вартість (ВДВ), обсяг якої (за попередніми даними) за 2019 рік зріс на 2,2 % 

(у 2018 році – 114,9 млрд грн, або 3,8 % загального обсягу ВДВ України). 

Зокрема, домінуючий темп зростання валової доданої вартості області 

зафіксовано у сільському господарстві – на 23,5 %; зросли обсяги валової 

доданої вартості в оптовій та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних 

засобів і мотоциклів – на 3,3 %, а також інших видах економічної діяльності – на 

4,3 %.  

Помітне скорочення сталося у переробній промисловості – на 4,6 %, 

будівництві – на 4,5 %, постачанні електроенергії, газу, пари та води – на 2,8 %, 

транспорті – на 2,0 %. 
 

 Структура ВДВ області  
(за 2018 рік) 

 
 Основні види економічної діяльності, які формують ВДВ області, це: 

промисловість – 33,2 % (у тому числі переробна та добувна), оптова та роздрібна 

торгівля – 10,5 %, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря – 10,3 %, сільське господарство – 9,8 %.  

 Серед інших видів економічної діяльності, зокрема, 6,5 % припадає на  

державне управління й оборону; обов'язкове соціальне страхування, 5,9 % – 

на операції з нерухомим майном; 5,7 % – на освіту; 3,6 % – на фінансову та 

страхову діяльність; 3,3 % – на транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність. 
 

Промисловість 

Пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни трендів розвитку світової 

економіки (зокрема: зменшення загальної економічної активності; суттєве 

падіння цін на світових ринках на провідні позиції вітчизняного експорту; 

жорсткі превентивні заходи як в Україні, так і в країнах – основних торговельних 

партнерах; інвестиційна пауза, в тому числі, з боку іноземних інвесторів) на фоні 
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дії впливу стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах (втрата 

ринків збуту, висока конкуренція з боку імпорту, нестабільні внутрішні 

замовлення, відсутність державних замовлень), призвели до негативних 

наслідків
2
 для майже усієї виробничої сфери  як  країни в цілому, так і регіону. 

Так, значних втрат зазнав промисловий комплекс області, який забезпечує 

майже 8 % загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції 

(132,5 млрд грн за підсумками січня-вересня 2020 року) – це 4 місце серед 

регіонів. 
Індекс промислової продукції, % 

(за січень-вересень 2020 року) 

 
За підсумками січня-вересня 2020 року індекс промислової продукції 

склав 89,1 % (20 місце серед регіонів, по Україні – 93,0 %). 

У цілому майже всі основні обсягоформуючі підвиди промисловості мають 

від’ємну динаміку, зокрема у: 
 

Структура та динаміка виробництва по основних галузях промисловості 
(за січень-вересень 2020 року) 

 
 

                                                 
2
 -  водночас відзначаються і ознаки поступового відновлення ділової активності (зокрема, як результат, з травня 

спостерігається зменшення глибини падіння більшості видів економічної діяльності). 
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металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування (35,3 % загальнообласного обсягу) – «мінус» 8,7 %, 

що, насамперед, обумовлено низьким зовнішнім попитом на продукцію, у т. ч. в 

умовах дії карантинних заходів у країнах – торгових партнерах (зокрема, США, 

КНР та Туреччина), низькими цінами на базові метали на світових ринках, 

низьким внутрішнім попитом з боку житлового будівництва та 

машинобудування. Як наслідок, спостерігається зменшення випуску продукції 

на стратегічних підприємствах регіону, зокрема на ПрАТ «Дніпроспецсталь» (на 

20,0 %), ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 8,2 %, прокату – на 6,8 %);  

 постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22,8 % 

загальнообласного обсягу реалізації) – «мінус» 18,8 %, що зумовлено 

збільшенням обмежень по лініях електропередач, плановою зупинкою роботи 

трьох енергоблоків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (коефіцієнт 

використання встановленої потужності у вересні 2020 року складає 48,4 %), а 

також дією такого фактору як скорочення споживання електроенергії в умовах 

недостатньої ділової активності основних промислових споживачів; 
 

Структура та обсяги виробництва електроенергії 
(за 9 місяців 2020 року) 

 

 
 

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (11,4 % 

загальнообласного обсягу) – «мінус» 10,3 %, у т.ч. через нестабільний рівень 

замовлень на внутрішньому та зовнішньому ринках, високу конкуренцію з боку 

іноземних аналогів на внутрішньому ринку, низький попит з боку основних 

внутрішніх споживачів. 

 Спільними причинами скорочення виробництва в різних секторах 

промисловості є: зростання вартості сировинних ресурсів, електроенергії та газу, 

високий рівень зношеності виробничих фондів та недостатня інноваційна 

активність підприємств, високі ставки кредитних ресурсів, дефіцит 

кваліфікованих кадрів робочих спеціальностей.  

Зростання обсягів відбулося у виготовленні виробів з деревини, 

виробництві паперу (0,4 % загальнообласного обсягу)  – на 3,4 %, у виробництві 

основних фармацевтичних продуктів і препаратів (0,3 %) – на 2,9 %,  у 
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виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (13,9 %) – 0,7 %, 

у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (40,3 %) – на 0,2 %. 

 

Сільське господарство 

Розвинений агропромисловий комплекс області, з його високим рівнем 

виробництва зернових, технічних культур та тваринницької продукції, 

забезпечує  майже 4 % у загальнодержавному виробництві валової продукції 

сільського господарства. 

У 2020 році в області було сконцентровано 6,4 % наявних в Україні 

посівних площ зернових культур, 8,1 %  – соняшнику.  

За оперативними даними на 30.10.2020 намолочено 2895,1 тис. тонн 

зернових, що 7,1 % менше ніж на 30.10.2019, при урожайності 30,1 ц/га 

(у 2019 році – 32,4 ц/га); соняшника намолочено – 702,7 тис. тонн (на 21,1 % 

менше) при урожайності 14,7 ц/га (у 2019 році – 18,5 ц/га). 

Область займає лідируючі позиції в державі з виробництва зернових 

культур (3 місце), у тому числі по пшениці (2 місце) та соняшнику (6 місце). 

Крім того, у сільському господарстві області формується основна частина 

продовольчих ресурсів та роздрібного товарообігу, що має визначальний вплив 

на гарантування продовольчої безпеки як регіону, так і держави в цілому. 

За рахунок власного виробництва  повністю забезпечується споживання 

населенням хліба та хлібобулочних виробів, яєць, овочів і баштанних культур та 

олії. 

Водночас, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва                      

у січні-вересні 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року становив 

90,9 % (11 місце серед регіонів, по Україні – 86,9 %).  

На загальну динаміку, у першу чергу, 

впливає ситуація у рослинництві (питома вага 

галузі у загальному обсязі виробництва складає 

понад 85 %) – скорочення на 9,1 %. Насамперед, 

це пояснюється зменшенням виробництва 

зернових і зернобобових культур – на 11,7 % на 

фоні високої статистичної бази порівняння 

2019 року (в області зібрано найвищий врожай за 

всі роки незалежності України – 3341,3 тис. тонн 

зерна), скорочення  показників урожайності, у т.ч. 

через несприятливі умови перезимівлі озимих культур (низькі запаси вологи в 

ґрунті під час озимої сівби, тепла і малосніжна зима, відновлення вегетації 

рослин в окремі зимово-весняні періоди).  

Падіння виробництва на 9,4 % 

спостерігалося і у виробництві тваринницької 

продукції (питома вага галузі у загальному обсязі 

виробництва складає майже 15 %). Це пов’язано 

з негативною дією факторів, сформованих у 

попередніх роках (зокрема, високі фінансові 

затрати на вирощування та утримання поголів’я 

сільськогосподарських тварин).  
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На 01.10.2020 в усіх категоріях господарств налічується 77,4 тис. гол. 

великої рогатої худоби (87,3 % до 01.10.2019), у т.ч. 41,3 тис. гол. корів (88,1 %); 

поголів’я свиней – 178,4 тис. гол. (84,2 %), овець та кіз 66,5 тис. гол. (82,5 %), 

птиці – 4,7 млн гол. (88,7 %). 

В усіх категоріях господарств впродовж січня-вересня 2020 року 

вироблено 41,9 тис. тонн м’яса у живій вазі (98,8 % до січня-вересня 2019 року), 

161,1 тис. тонн молока (92,3 %), 446,7 млн штук яєць від птиці всіх видів                 

(87,7 %). 
 

Будівельна діяльність. 

У порівняні з допандемійним періодом одне із найбільших падінь  

зафіксовано у сфері виробництва будівельної продукції. Так, індекс будівельної 

продукції за підсумками січня-вересня 2020 року склав лише 64,6 % (25 місце, по 

Україні – 100,2 %) проти 106,4 % в аналогічному періоді 2019 року. На негативну 

динаміку продовжують впливати: недостатня інвестиційна активність майже у всіх 

видах економічної діяльності, певна невизначеність будівельних підприємств та 

інвесторів, зменшення кредитування тощо. 

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного 

та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 1715,3 млн грн 

(14 місце серед регіонів України). 

Нове будівництво склало 11,7 % загального обсягу виконаних будівельних 

робіт, капітальний і поточний ремонти – 47,7 %, реконструкція та технічне 

переоснащення – 40,6 %. 

Спостерігається тенденція щодо скорочення обсягів житлового 

будівництва, яка обумовлена впровадженням карантинних заходів, спрямованих 

на протидію поширенню СOVID-19. Через невизначеність щодо тривалості 

карантину і можливих кризових явищ в економіці, будівництво нового житла 

призупинилося, а потенційні покупці відклали придбання нерухомості. За 

даними експертів попит на житло в середньому по Україні скоротився на 40 %. 

Незважаючи на зниження попиту, індекс цін на житло за 9 місяців 2020 року 

склав 108,9 %, зокрема на первинному ринку житла – 107,1 %, на вторинному  – 

109,9 %. Середня вартість 1 кв. м житла по області складає 16,7 тис. грн, що є 

середнім в діапазоні цін по Україні (від 11 тис. грн в м. Хмельницький та                         

м. Кропивницький до 30,0 тис. грн в м. Київ).  

Загалом в експлуатацію введено 25,4 тис. м
2
 загальної площі житлових 

будівель, що на 18,5 тис. м
2  

менше, ніж у січні-червні 2019 року. 
 

Інвестиційна діяльність 

Зниження інвестиційної активності з боку підприємств на фоні 

уповільнення їх виробничої діяльності, відобразилося на результатах освоєння 

капітальних інвестицій, які за підсумками січня-червня 2020 року
3
 склали 

4,04 млрд грн (2,5 % від загального обсягу по Україні – це 11 місце серед 

регіонів), що становить лише 66,7 % до аналогічного періоду 2019 року (11 місце, по 

Україні – 65,1 %). 

 

                                                 
3
 - термін оприлюднення даних за 9 місяців 2020 року – 24.11.2020. 
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Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону               

(2,5 млрд грн, або 61,0 % від загального обсягу) та сільському господарстві 

(577,1 млн грн, або 14,3 %). 
 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій  

за видами економічної діяльності 
(за  І півріччя 2020 року) 

 
  

За підсумками І півріччя 2020 року головним джерелом фінансування 

капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 

3,3 млрд грн, що на 31,7 % менше ніж у відповідному періоді 2019 року. Крім 

цього, зменшення інвестицій за джерелами фінансування зафіксовано за рахунок 

коштів інвесторів-нерезидентів – на 80,8 % (склали лише 2,0 млн грн), коштів 

державного бюджету – на 62,1 % (49,7 млн грн), коштів населення на 

будівництво житла – на 41,5 % (26,9 млн грн), коштів місцевих бюджетів – 

на 17,1 % (393,3 млн грн) та інших джерел фінансування – на 5,6 % 

(55,9 млн грн). Водночас, відмічається позитивна динаміка обсягу кредитів 

банків та інших позик у загальній структурі джерел фінансування капітальних 

інвестицій – збільшення склало 78,8 %  до відповідного періоду 2019 року 

(194,4 млн грн). 

Капітальні інвестиції у житлове будівництво у порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 року зросли на 9,1  % і склали 93,1 млн. грн (або 2,3 % загального 

обсягу), з них 26,9 млн грн – кошти населення проти 46,0 млн грн у І півріччі 

2019  року. 

Спостерігається зменшення освоєних капітальних інвестицій за рахунок 

коштів державного бюджету, питома вага яких у загальному обсязі капітальних 

інвестицій за січень-червень 2020 року склала 1,2 % проти 2,3 % за аналогічний 

період 2019 року. 

У 2020 році обсяг залучених коштів державного бюджету інвестиційного 

спрямування в область склав 307,4 млн. грн. Зокрема, на реалізацію понад 

100 проєктів та заходів, які мають важливе соціальне значення для регіону, 

спрямовані кошти: 

державного фонду регіонального розвитку – розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13.05.2020 № 543-р (зі змінами) затверджено 17 проєктів 

на загальну суму з ДФРР 157,8 млн грн. Фактично до області за 10 місяців 

2020 року надійшло 133,6 млн грн (85,2 % запланованого на рік), касові видатки 

на 01.11.2020 – 90,4 млн грн (68 % від надходжень); 
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субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження – постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.03.2020 № 173 області затверджено субвенцію в обсязі 22,9 млн грн, у 

тому числі 6,5 млн грн – частка субвенції, що розподілена обласному бюджету. 

Наказами Міненерго України від 30.09.2020 № 625, 626 затверджено по області 

до фінансування 38 заходів на загальну суму 21,6 млн грн. Фактично до області 

надійшло 20,4 млн грн, касові видатки на 01.11.2020 – 3,2 млн грн (15,7 % від 

надходжень); 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –   

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р (зі змінами) 

по області затверджено 41 проєкт (захід) на загальну суму 54,7 млн грн. 

Фактично до області надійшло 45,2 млн грн (82,6 % запланованого на рік), касові 

видатки на 01.11.2020 – 12,3 млн грн, крім того 3,9 млн грн за рахунок залишків 

субвенції 2019 року; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 

проєктів з реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень 

опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах – постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 612 області виділено субвенцію у 

розмірі 72,0 млн грн. Наказом Мінрегіону України від 27.07.2020 № 170 

затверджено до фінансування 9 проєктів на загальну суму 72,0 млн грн. 

Фактично до області надійшло 72,0 млн грн (100 % запланованого на рік), з них 

на 01.11.2020 понад 24,5 млн грн перераховано замовникам. 

Крім того, у рамках реалізації обласних галузевих програм на реконструкцію 

об’єктів соціально-культурного призначення та об’єктів водопостачання у 

2020 році в обласному бюджеті передбачено 198,3 млн грн, касові видатки на 

01.11.2020 – 39,4 млн грн. 

Загальний обсяг прямих інвестицій в області (інструменти участі в 

капіталі)
4
 на 30.06.2020 склав 1491,2 млн дол. США (5 місце серед регіонів, або 

4 % загального обсягу прямих інвестицій України), що на 13,6 % менше, ніж на 

31.12.2019 (у т.ч. у зв’язку із перереєстрацією до іншого регіону деяких 

підприємств з іноземними інвестиціями). 

Протягом I півріччя 2020 року в економіку області закордонними 

інвесторами вкладено 900 тис. дол. США прямих інвестицій (інструменти участі 

в капіталі, крім реінвестування доходів). 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в розрахунку 

на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування на 30.06.2020 

становив  888,9 дол. США. 

З країн ЄС з початку інвестування внесено 1240,8 млн дол. США 

інвестицій і це 83,2 % загального обсягу акціонерного капіталу в області. До 

основних країн-інвесторів входять: Нідерланди (34,2 %), Кіпр (27,0 %), 

Словаччина (8,4 %), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії (8,3 %),Чехія (3,1 %), Швейцарія (2,0 %). 

                                                 
4
 - за даними Національного банку України. 
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Накопичений обсяг іноземних інвестицій за основними 
 видами економічної діяльності 

(станом на 30.06.2020) 

 
 

Найбільше іноземних інвестицій акумульовано у статутних капіталах 

підприємств промисловості (92,1 % від їх загального обсягу), організацій, що 

здійснюють операції з нерухомим майном (3,4 %), підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (2,9 %), та 

фінансової та страхової діяльності (0,4 %).  
 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Поточна економічна ситуація (зокрема, зниження промислового 

виробництва, насамперед, в експортоорієнтовних галузях – металургії та 

машинобудуванні, на які в області припадає більш ніж 70 % експорту, вплив 

пандемії коронавірусу (зокрема, втрати експортерів на тлі жорсткості 

карантинних заходів та введенням обмежень на перелік товарів, які Україна та 

регіон експортує) відобразилося на показниках зовнішньоекономічної 

діяльності.  
Динаміка зовнішньоекономічної діяльності, млн дол. США 

 
Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-серпень 2020 року склав 

2677,3 млн дол. США і зменшився порівняно з січнем-серпнем 2019 року на 

16,4 %. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 151 країни 

світу. 
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Обсяг експортних поставок склав 1887,7 млн дол. США (4 місце серед 

регіонів) та зменшився на 9,6 %. 

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та 

вироби з них (54,6% загального обсягу експорту товарів), машини, обладнання 

та механізми, електротехнічне обладнання (16,1%), продукти рослинного 

походження (9,8 %), жири та олії тваринного або рослинного походження 

(7,0 %). 

Найбільше експортувалися товари до Китаю – 12,2%,  Російської Федерації 

– 11,1 %, Туреччини – 8,9 %, США – 7,0 %, Італії – 4,5 %, Єгипту – 4,4 %, 

Німеччини – 3,2 %, Чехії – 3,0 %, Індії – 2,9 %, Польщі – 2,8 %, ОАЕ – 2,5 %. 

 Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС становлять 24,5 % від 

загальнообласного експорту. 

Обсяг імпортних поставок склав 789,6 млн дол. США (9 місце) та 

зменшився на 29,1 %. 

Переважна частина імпорту – це машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання (29,2 %), мінеральні продукти (21,0 %), 

недорогоцінні метали та вироби з них (16,8 %), продукція хімічної та пов’язаних 

з нею галузей промисловості (6,7 %). 

Найбільше продукції імпортувалося з Російської Федерації –               

23,0 %, Німеччини – 19,5 %, Китаю – 10,0 %, США – 4,7 %,  Туреччини – 4,2 %, 

Польщі – 3,6 %, Норвегії – 2,4 %, Словаччини – 2,4 %, Фінляндії – 2,0 %. Питома 

вага імпорту з країн ЄС склала 43,3 % від загального обсягу. 

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту 

товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня-липня 

2020 року позитивне сальдо склало 1098,1 млн дол. США, що на 12,7 % більше, 

ніж за січень-серпень 2019 року. 
 

Розвиток дорожньої інфраструктури 

Пріоритетним напрямом розвитку інфраструктури області залишається 

ремонт та експлуатаційне утримання в належному технічному стані 

автомобільних доріг. 

Станом на 01.11.2020 з усіх джерел фінансування у розвиток доріг вже 

інвестовано 6985,5 млн грн, з них 6336,8 млн грн кошти державного бюджету, 

648,7 млн грн – обласного бюджету. 
 

Інвестиції у розвиток доріг 
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На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення у 2020 році передбачено кошти державного 

бюджету в обсязі 9443,6 млн грн (у 2,5 рази більше, ніж було передбачено у 

2019 році), а саме: 

4147,2 млн грн – на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

доріг та реконструкцію мостів, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи, з 

них: 

3010,0 млн грн – на будівництво автотранспортної магістралі через 

р. Дніпро у м. Запоріжжі, у тому числі: 

1500,0 млн грн – кошти загального фонду; 

10,0 млн грн – кошти спеціального фонду; 

1500,0 млн грн – запозичення, залучені під державні гарантії. 

 4967,3 млн грн – на поточний середній ремонт автомобільних доріг 

державного значення, у тому числі: 

1893,2  млн грн – запозичення, залучені під державні гарантії; 

329,1 млн грн – експлуатаційне утримання. 

Станом на 01.11.2020 надійшло 6542,3 млн грн (72,4 % від передбаченого 

на рік), касові видатки склали 6336,8 млн грн (96,9 % від надходжень). За 

рахунок цих коштів виконано: 

поточний середній ремонт автомобільних доріг: М-18, Харків - 

Сімферополь - Алушта - Ялта (84,6 км), Р-73 Н-08/ - Нікополь (6,9 км), H-30 

Василівка - Бердянськ (112,3 км), Т-04-01, Дніпро - Васильківка - Покровське - 

Гуляйполе - Пологи - Мелітополь (18,4км); 

капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-18, 

Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (18,3 км) та мосту через 

р. Великий Утлюг на км 445+832 автомобільної дороги державного значення                 

М-18, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта; 

проєктно-вишукувальні роботи на: 

будівництво автомобільної дороги в обхід м. Мелітополя від автомобільної 

дороги М-18, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта до автомобільної дороги М-14, 

Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог); 

реконструкцію та капітальний ремонт 8 мостів; 

капітальний ремонт 198,74 км автомобільних доріг; 

поточний середній ремонт 192,8 км автомобільних доріг. 

Після довготривалої перерви у 2020 році відновлено 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). У 

лютому переможцем тендеру на будівництво об’єкта було визначено турецьку 

компанію Onur Taahhut, дозвіл на початок будівництва підприємство отримало 

09.04.2020. 

З метою з’єднання двох берегів – Хортицького району та  о. Хортиця  в 

цілодобовому режимі виконуються будівельні роботи на спорудах № 1 (естакада 

через автомобільну дорогу і залізницю),  № 2 (шляхопровід через залізницю), 

№ 3 (естакада на підходах до мосту через р. Старий Дніпро), № 4 (балковий міст 

через р. Старий Дніпро) та  № 5 (з’їзд з мосту через р. Старий Дніпро). 
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Основні роботи були зосереджені на будівництві балкового мосту через 

р. Старий Дніпро з підходами. Натепер завершено роботи з бетонування плити  

проїзду на підходах балкового мосту, зокрема влаштовані залізобетоні плити 

проїзної частини споруди № 3 (протяжністю 289 м) та споруди № 5 

(протяжністю 346 м). Загалом на підходах до мосту укладено 3600 куб. м бетону 

та 2 400 т арматури. Після завершення усього комплексу робіт (орієнтовно 

початок грудня) буде забезпечено проїзд по балковому мосту через р. Старий 

Дніпро. 

На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах у 2020 році передбачена субвенція з державного 

бюджету в обсязі 899,2 млн грн та 58,3 млн грн (залишки субвенції 2019 року), 

що в 1,5 раза більше, ніж у 2019 році. 

На 01.11.2020 надійшло 808,4 млн грн (84,4 % від запланованого), касові 

видатки – 648,7 млн грн (97,7 % від надходжень). За рахунок цих коштів 

проведено:  

реконструкцію, капітальний та поточний (середній) ремонт автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах – на 14 об’єктах загальною  протяжністю 80 км; 

ямковий та поточний дрібний ремонт на площі 378,9 тис. м
2
. 

 

Розвиток підприємництва. 
Важливим фактором зростання регіональної економіки є формування 

сприятливого середовища для всебічного і послідовного розвитку 

підприємництва. 

Разом із тим, світова епідеміологічна криза 2020 року змусила мале та 

середнє підприємництво (далі – МСП) пристосовуватися до нових, більш 

складних реалій. Це, в першу чергу, викликано запровадженням на території як 

країни в цілому, так і регіону, карантинних заходів задля запобігання 

поширенню COVID-19, що і призвело до значних негативних наслідків для 

МСП. Зокрема, серед основних проблем, що вплинули на показники діяльності 

МСП, є: 

істотні втрати обігових коштів через необхідність оплати податків, оренди 

приміщень та обладнання, відсотків за кредитами банків, комунальних платежів, 

заробітної плати працівників в умовах скорочення або припинення 

функціонування підприємств; 

ускладнення логістичної діяльності, пов’язаної із запровадженням процедур 

перевірки стану здоров’я на кордонах та межах міст, що визнані карантинними 

зонами; 

зрив термінів постачання продукції, сировини, комплектуючих тощо; 

невиконання зобов'язань вітчизняними та іноземними партнерами, що 

спричинено обмеженням їх діяльності чи банкрутством; 

зниження обсягів замовлень та купівельної спроможності клієнтів. 

Отже, одним із головних завдань 2020 року стало подолання негативних 

наслідків, які виникли під час карантину, запровадження дієвих заходів та 

механізмів, як на центральному так і на місцевому рівнях. 
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З цією метою Верховною Радою України прийнято зміни до норм чинного 

законодавства (Закон України від 30.03.2020 № 540-IX), що мають на меті 

послаблення податкового навантаження, зокрема: збільшено граничний обсяг 

доходу платників єдиного податку; органам місцевого самоврядування надано 

право щодо зменшення ставок єдиного податку; звільнено від оподаткування 

ПДВ операції із імпорту окремих медичних товарів; на 1 місяць підприємців 

звільнено від плати за землю (земельний податок та орендна плата за земельні 

ділянки державної та комунальної власності) тощо. 

Урядом запроваджено нові та змінено діючі механізми підтримки суб’єктів 

підприємництва. Так, в рамках програми фінансової підтримки мікро- та малого 

підприємництва «Доступні кредити: 5-7-9 %» збільшено в два рази максимальну 

суму кредиту – до 3 мільйонів гривень; розширено коло суб'єктів 

підприємництва, які можуть отримати державну фінансову підтримку, та перелік 

цілей, на які підприємці можуть брати кредит; запроваджено механізм 

рефінансування під 0 % діючих кредитів бізнесу за умови збереження робочих 

місць та зарплат найманим працівникам.  

Крім цього, запроваджено абсолютно новий механізм фінансування 

допомоги по частковому безробіттю на період карантину, який передбачає 

компенсацію витрат на заробітну плату працівників із розрахунку 2/3 тарифної 

ставки (окладу) за умови нескорочення працівників та сплати ЄСВ протягом 

останніх 6 місяців. На 01.11.2020 таке фінансування отримали 7500 підприємців. 

У той же час, карантин та неможливість ведення бізнесу у форматі 

безпосередньої зустрічі між підприємцем та клієнтом підштовхнули їх шукати 

нові способи здійснення своєї діяльності через інтернет, змінювати стратегію 

бізнесу та запроваджувати сучасні форми підприємницької діяльності. 

Малий та середній бізнес області сьогодні за кількістю серед всіх 

підприємств становить 99,8 %. Це понад 70 тис. підприємців та понад 15 тис. 

підприємств (7 місце серед регіонів України). 

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Запорізькій області протягом 9 місяців 2020 року продовжують діяльність та 

сплачують податки 98 % (83085 од.) від всіх суб’єктів господарювання, що 

знаходяться на обліку, як платники податків. Обсяг надходжень від МСП до 

зведеного бюджету області складає 8592,4 млн грн, або 43,9 % від всіх 

надходжень (з урахуванням даних Східного управління Офісу великих платників 

податків ДПС). 

Кількість найманих працівників на малих підприємствах області за 

підсумками 2019 року склала 63 тис. осіб (або 100,3 % до 2018 року); на середніх 

підприємствах – 116,3 тис. осіб (113,9 %) та у фізичних осіб-підприємців –                

43,4 тис. осіб (107,2 %).
5
 

Питома вага обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та 

середніми підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції за 2019 рік 

збільшилась і склала 46,1 % (у 2018 році – 43,2 %). У грошовому виразі обсяг 

реалізованої продукції малими та середніми підприємствами у 2019 році 

                                                 
5
 - остаточне статистичне спостереження здійснюється органами статистики один раз на рік (у жовтні) та 

відображає інформацію за попередній рік, дані за 2020 рік будуть оприлюдненні у жовтні 2021 року. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20
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збільшився на 1,6 % порівняно з 2018 роком і склав 141 млрд грн  (у 2018 році – 

139,0 млрд грн). 

За оперативними даними Головного управління Державної податкової 

служби у Запорізькій області станом на 01.10.2020  кількість малих підприємств 

складає 13907 одиниць (або 109,9 % до 2019 року), середніх – 580 (104,9 %) 

одиниць, фізичних осіб-підприємців – 70647 осіб (100,4 %). 

 З метою спрощення процедур реєстрації та доступності оформлення 

дозвільних документів як для бізнесу, так і для населення, забезпечено 

послідовний розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, яка 

натепер налічує 43 центри (у т.ч. 5 центрів почали працювати у 2020 році).  

З метою підвищення рівня комунікації із бізнесом за участі Офісу розвитку 

малого і середнього підприємництва SMEDO Запорізька область обрана 

пілотним учасником проєкту FORBIZ щодо запуску мережі інформаційних 

пунктів підприємництва (далі – ІПП) на базі Центрів надання адміністративних 

послуг м. Мелітополя та смт Веселого (відкриття – 20.02.2020), а також 

м. Запоріжжя (відкриття – 21.02.2020). Принцип роботи ІПП – це єдине вікно, де 

підприємець може дізнатися про можливості для відкриття своєї справи та 

розвитку бізнесу, дієві програми підтримки МСП та отримати безкоштовну 

інформаційну консультацію від співробітника пункту. 
 

Бюджет. 

За січень-вересень 2020 року до місцевих бюджетів (без урахування 

трансфертів із Державного бюджету)  надійшло 10019,9 млн грн  (на 1,0 % або на 

102,2 млн грн більше ніж за відповідний період минулого року), зокрема: 

до загального фонду – 9460,1 млн грн (на 3,4 %, або на 314,8 млн грн 

більше); 

до спеціального фонду – 559,8 млн грн (на 27,5 %, або на 212,6 млн грн 

менше). 

Обсяг надходжень трансфертів з державного бюджету (дотації та 

субвенції) місцевим бюджетам за 9 місяців 2020 року становить  

4858,8 млн грн, що на 40,2 %, або на 3260,1 млн грн менше ніж за відповідний 

період 2019 року. Їх питома вага у структурі надходжень – 32,7 %. 
 

Динаміка доходів місцевих бюджетів 
(2018-2020 роки) 
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Позитивною тенденцією останніх років стало збільшення власних доходів 

місцевих бюджетів та зменшення частки трансфертів. 

Обсяг податкових надходжень залишається важливим індикатором 

соціально-економічного розвитку територій. 

Базовим джерелом наповнення загального фонду місцевих бюджетів є  

податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі податкових 

надходжень становила 64,1 %.  Надходження цього податку за 9 місяців 

2020 року становили 6059,3 млн грн, що на 302,1 млн грн або на 5,2 % більше 

ніж за відповідний період минулого року. 

Серед основних факторів збільшення надходжень податку на доходи 

фізичних осіб можна виділити, зокрема: 

- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

- зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та 

приватного сектору; 

- легалізація виплати заробітної плати та трудових відносин; 

- приведення заробітної плати працівників до мінімального законодавчо 

встановленого мінімуму; 

- погашення заборгованості із заробітної плати. 

Крім того, вагомими джерелами наповнення загального фонду місцевих 

бюджетів є місцеві податки та збори. Зокрема, за січень-вересень 2020 року 

надійшло: плати за землю – 1172,2 млн грн (– 6,9 % від аналогічного показника 

минулого року); єдиного податку – 1011,2 млн грн (+ 7,9 %). 
 

Основні надходження до загального фонду місцевих бюджетів 
 

Доходи загального фонду 

2018 2019 9 місяців 2020 
 

млн грн. 
 

% млн грн % млн грн % 

Всього, зокрема: 11071,4 100 12499,3 100 9460,1 100 

Податок на доходи фізичних осіб 6665,3 60,2 7891,3 63,1 6059,3 64,1 

Плата за землю 1481,7 13,4 1635,9 13,1 1172,2 12,4 

Єдиний податок 1214,3 11,0 1369,0 11,0 1011,2 10,7 

Акцизний податок 604,7 5,5 599,7 4,8 458,9 5,1 

Податок на прибуток підприємств 456,0 4,1 336,6 2,7 258,4 2,7 

Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів 
(за 9 місяців 2020 року) 
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Обсяг надходжень до бюджету розвитку, як складової частини 

спеціального фонду місцевих бюджетів, зменшився на  1,4 % та склав 

53,8 млн грн. 

Видаткова частина зведеного бюджету по області за січень-вересень         

2020 року виконана на 66,3 % від плану на 2020 рік. При плані на рік                      

21867,1 млн грн фактичне виконання склало 14494,6 млн грн, що становить               

85,9 % від плану на 9 місяців, а саме: 

до загального фонду надійшло – 12038,9 млн грн (69,3 % від плану на  

2020 рік); 

до спеціального фонду –  2455,7 млн грн (54,6 %).  

Більшість видатків традиційно спрямовано на соціально-культурну сферу, 

зокрема на: 

- освіту – 5712,4 млн грн (67,1 % від плану на рік); 

- охорону здоров’я –  1571,1 млн грн (80,2 % від плану на рік); 

- соціальний захист – 545,3 млн грн (65,5 % від плану на рік); 

- культуру – 375,3 млн грн (65,9 % від плану на рік); 

- фізичну культуру та спорт – 182,9 млн грн (65,8 % від плану на рік). 
 

Видатки, спрямовані з місцевих бюджетів 
(2018-2020 роки) 

 
 

За 9 місяців 2020 року виконання доходів загального фонду бюджетів                          

48 об’єднаних територіальних громад області
6
 (без трансфертів) склало                   

1538,8 млн грн, або 73,6 % до плану на рік. У порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року надходження зросли на 48,3 млн грн, або на 3,2 %. 

Видатки 48 об’єднаних територіальних громад за січень-вересень  

2020 року склали 2310,2 млн грн (65 % від плану на рік) та у порівнянні з січнем-

вереснем 2019 роком зросли на 838,5 млн грн, або на 57 %. 

Крім цього, на утримання галузей освіти та охорони здоров’я об’єднаних 

територіальних громад за рахунок трансфертів із державного бюджету 

спрямовано: 

                                                 
6
 - громади, які на 01.01.2020 знаходилися  на прямих бюджетних відносинах  з державним бюджетом 
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освітню субвенцію – 769,9 млн грн, що на 50,3 % більше, ніж  

за 9 місяців 2019 року (512,3 млн грн); 

додаткову дотацію – 49,6 млн грн, що на 50,4 % менше, ніж за 9 місяців 

2019 року (100,0 млн грн); 

медичну субвенцію – 41,1 млн грн, що на 4,4 % менше, ніж за 9 місяців 

2019 року році  (43,0 млн грн). 
 

Доходи та ринок праці. Соціальний захист населення. 

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-вересень 2020 року 

склала 11231,11 грн (5 місце серед регіонів) і збільшилася у  порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року на 9,6 % (14 місце). 
 

Динаміка середньомісячної заробітної плати 

 
 

Індекс реальної заробітної плати склав 108,4 % (12-13 місце серед регіонів, 

по Україні – 106,6 %). 

Найвищу заробітну плату отримували працівники промисловості – 

14481,67 грн (зростання на 8,3 % до відповідного періоду 2019 року), 

державного управління й оборони та обов'язкового соціального страхування – 

13707,34 грн (на 7,5 %), професійної, наукової та технічної діяльності – 

12464,24 грн (на 17,9 %), фінансової та страхової діяльності – 11078,12 грн 

(на 2,4 %). 

У той же час, в області залишаються суттєво нижчими за  

середньообласний показники заробітної плати в сфері тимчасового розміщення й 

організації харчування – 6149,81 грн (на 45,2 % нижче), операцій з нерухомим 

майном – 6377,01 грн (на 43,2 % нижче), будівництва – 7415,27 грн (на 34,0 % 

нижче). 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з початку 

2020 року зросла на 24,6 % (на 24,6 млн грн) і на 01.10.2020 склала  

124,6 млн грн. Борг економічно активних підприємств збільшився на 46,9 % 

(на 20,5 млн грн) і становив 64,1 млн грн, борг на економічно неактивних 

підприємствах збільшився у 2 рази  (на 4,6 млн грн) і склав 9,1 млн грн; борги 

підприємств-банкрутів зменшились на 0,7 % (на 0,3 млн грн) і склали                             

51,4 млн грн.  
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Збільшення загальної заборгованості по області обумовлено, насамперед, 

зростанням боргів на підприємствах державного сектору економіки. Так, з 

початку року сума боргів 17 таких підприємств зросла на 26 % (на 10,9 млн грн) і 

на 01.10.2020 склала 52,8 млн грн, або 42,3 % від загальної суми заборгованості в 

області. 

 Серед основних причин наявності та зростання заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах державного сектору є: затримка прийняття 

відповідних управлінських рішень та оперативного вирішення питань 

оптимізації, реструктуризації (реорганізації, ліквідації) або приватизації 

проблемних підприємств; відсутність державного замовлення для більшості 

підприємств-боржників; несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи 

та надані послуги.  

Обмеження функціонування окремих видів економічної діяльності та, як 

наслідок, обмеження (зупинка) роботи деяких підприємств обумовило 

погіршення ситуації на ринку праці. 
 

  2019 рік 6 міс. 2020 року 

Робоча сила у віці 15-70 років, тис. осіб 819,1 796,7 

Зайняте населення у віці 15-70 років, тис. осіб 741,6 713,9 

Рівень зайнятості, у відсотках до населення   у віці 15-

70 років, % 
64,1 56,5 

Безробітне населення у віці 15-70 років  

(за методологією МОП), тис. осіб 
77,5 82,8 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років  

(за методологією МОП), % 
9,5 10,4 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах 

області у січні-серпні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 

попереднього року зменшилася на 3,1 % (на 10,9 тис. осіб) і на 01.09.2020 склала 

342,3 тис. осіб. 

Найбільше зменшення середньооблікової чисельності штатних працівників 

відбулось у сфері тимчасового розміщення і організації харчування (на 37,7 %), 

адміністративного та допоміжного обслуговування (на 33,9 %), будівництва 

(на 10,3 %), професійної, наукової та технічної діяльності (на 6,5 %), транспорту, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 5,6 %), а також 

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів і мотоциклів 

(на 5,5 %). 

На 01.10.2020 кількість зареєстрованих безробітних громадян становила 

19,2 тис. осіб (на 01.10.2019 – 13,2 тис. осіб). При цьому, кількість вакансій, 

поданих до служби зайнятості області, на 01.10.2020 скоротилася порівняно з 

01.10.2019 в 1,2 раза (2454 од. проти 3033 од., а навантаження на одне вільне 

робоче місце зросло в 2 рази –  з 4 до 8 безробітних. 

За допомогою служби зайнятості в області у січні-вересні 2020 року 

працевлаштовано безробітних 16,8 тис. осіб, що на 2,0 тис. осіб (на 10,8 %) 
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менше, ніж у відповідному періоді 2019 року, проходили професійне навчання – 

1573 особи (на 43,8 % менше), брали участь у громадських роботах – 4891 осіб 

(на 52,1 % менше). 

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу 

по безробіттю на 01.10.2020 становила 14,9 тис. осіб; середній розмір допомоги 

по безробіттю у вересні 2020 року склав 3554 грн. 

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги, за станом на 01.10.2020 перебуває 441,9 тис. осіб 

пільгових категорій.  

У січні-вересні 2020 року державну допомогу в області одержали 4,2 тис. 

малозабезпечених сімей на суму 241,4 млн грн,  39,8 тис. сімей з дітьми 

(771,8 млн грн), 17,2 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю 

(320,6 млн грн). 

За рахунок коштів державного бюджету протягом січня-вересня                      

2020 року субсидію та пільги на житлово-комунальні послуги отримали                  

182,8 тис. домогосподарств на суму 198,3 млн грн. 

Усі види адресної соціальної допомоги в області виплачувалися вчасно та 

у повному обсязі, заборгованість із соціальних виплат відсутня. 

В області вживаються заходи щодо підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції (далі – АТО), операції Об’єднаних сил 

(далі - ОСС), членів їх родин, сімей загиблих учасників АТО/ООС та внутрішньо 

переміщених осіб (далі – ВПО). 

Станом на 01.10.2020 на обліку перебуває 13,8 тис. учасників АТО/ОСС, в 

тому числі 516 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників         

АТО/ОСС, а також 317 членів сімей загиблих учасників АТО/ОСС. 

У 2020 році з державного бюджету на санаторно-курортне лікування 

учасників АТО/ООС виділені кошти в обсязі 3,3 млн грн (за станом на 

01.09.2020 оздоровлено 121 особу); на психологічну реабілітацію – 2,9 млн грн 

(107 осіб); на професійну адаптацію – 1,1 млн грн (79 осіб). 

Згідно з Єдиною інформаційною базою на 01.10.2020 в області 

зареєстровано 55,2 тисяч ВПО, з них 13 тисяч отримують адресну допомогу на 

загальну суму 11,5 млн грн в місяць. 

В області налічується 526,4 тис. осіб пенсійного віку, з яких  121,5 тис., або  

23,0 % до загальної чисельності пенсіонерів є працюючими. 

Протягом 2020 року в області призначено 13,3 тис. нових пенсій; виконані 

всі завдання Уряду щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян – 

проведено 8 масових перерахунків пенсій; перераховано 8,4 тис. пенсій особам, 

які після виходу на пенсію ще працювали, та 76 особам призначено пенсію за 

особливі заслуги перед Україною. 

Надходження до бюджету Пенсійного фонду по області за січень-вересень 

2020 року зменшилися на 6,9 млн грн та склали 447,7 млн грн, що на 1,5 % 

менше минулорічних показників; план надходжень виконано на 111,2 %. 
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Охорона здоров’я. 

Медичну допомогу населенню області надають 127 закладів охорони 

здоров’я, у т.ч. 19 центральних районних лікарень, 1 районна лікарня, 

5 самостійних амбулаторій, 44 центри первинної медико-санітарної допомоги, у 

складі яких функціонує: 271 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 

80 фельдшерсько-акушерських пунктів, 195 фельдшерських пунктів та 31 пункт 

здоров’я. 

На цей час продовжується реформування системи медичної допомоги 

населенню.  

Укомплектованість медичних закладів лікарями на 01.10.2020 становить 

72,2 %, середнім медичним персоналом – 80,3 %, лікарями загальної практики-

сімейної медицини – 76,6 %.  

Виконання комплексу заходів, у тому числі, вжитих у рамках Програми 

розвитку охорони здоров’я Запорізької області на 2018-2022 роки (затверджена 

рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65, зі змінами), сприяло 

покращенню ситуації в окремих сферах медичної галузі, зокрема: 

спостерігається зменшення показників захворюваності: туберкульозу 

легень – на 26,3 % (з 33,5 до 24,7 на 100 тис. населення), на всі форми 

туберкульозу – на 25 % (з 37,2 до 27,9); 

показник малюкової смертності зменшився на 1,1 % (з 51,87 до 51,31 на 

10 тис. народжених); 

знижено рівень показника захворюваності на СНІД – в 2,7 раза                                

(з 10,73 до 3,97 на 100 тис. населення). 

За станом на 01.10.2020 бюджет області на 2020 рік по галузі «охорона 

здоров’я» складає 5839,9 млн грн, в тому числі: за рахунок коштів місцевих 

бюджетів – 1962,3 млн грн; за рахунок укладених договорів з Національною 

службою здоров’я України – 3877,6 млн грн.  

Однак, не зважаючи, що це на 40,5 % більше, ніж у 2019 році, бюджет 

галузі у 2020 році є дефіцитним. 

На 01.11.2020 на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 

Запорізької області спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам в обсязі майже 46 млн грн, зокрема на: 

нове будівництво закладів охорони здоров’я (амбулаторій) у сільській 

місцевості – 22,4 млн грн на 17 об’єктів (1 центр первинної медичної допомоги, 

6 амбулаторій групової практики, 10 амбулаторій монопрактики), з яких 3 вже 

розпочали прийом пацієнтів, а роботи по інших об’єктах планується завершити 

до кінця поточного року;  

реконструкцію (капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проєктної 

документації) амбулаторій – 14,3 млн грн; 

придбання 17 одиниць службового автотранспорту – 8,5 млн грн; 

забезпечення телемедичним обладнанням – 594,0 тис. грн на придбання  

6 мобільно-діагностичних комплексів. 

Крім цього, в регіоні передбачено реалізацію дев’яти проєктів зі створення 

сучасних приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я області, 

відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 

27.07.2020 № 170. На виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту 
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приймальних відділень для Запорізької області виділено 72 млн грн, з них на 

01.11.2020 понад 24,5 млн грн перераховано замовникам. 

З метою стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом, 

мінімізації наслідків поширення коронакризи в області проведено відповідну 

роботу. 

У 2020 році кошти бюджетів усіх рівнів спрямовано: 

153,6 млн грн – на придбання засобів індивідувального захисту, лікарських 

та дезінфекційних засобів, кисню, обладнання, безконтактних термометрів, 

кисневих зволожувачів, діагностичних наборів, виробів медичного призначення, 

наборів транспортного середовища, медичних виробів для скринінгу хворих, 

розхідних матеріалів (за рахунок коштів місцевих бюджетів);  

8,5 млн грн – на придбання засобів індивідуального захисту, витратних 

матеріалів для діагностики гострих вірусних захворювань для: КНП «Обласна 

інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, КНП «Територіальне 

медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» Запорізької обласної ради, ДУ «Запорізький обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України» (за рахунок коштів резервного 

фонду обласного бюджету); 

6,4 млн грн – на закупівлю лікарських засобів,  засобів індивідуального 

захисту, витратних матеріалів для роботи 20 апаратів ШВЛ, встановлення 

системи подачі медичного кисню, виплати заробітної плати для КНП «Обласна 

інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради (за рахунок коштів 

обласного бюджету); 

1,5 млн грн – на придбання масок, медичних та гумових рукавичок для 

закладів охорони здоров’я області (за рахунок коштів обласного бюджету). 

У 2020 році продовжено роботи з термомодернізації будівель аудиторного 

та операційного блоків КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької 

обласної ради, а також вирішується організаційні питання щодо реалізації 

проєкту з термомодернізації головного корпусу (за рахунок коштів 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України). 

За рахунок благодійних внесків придбано та передано до закладів охорони 

здоров’я області 23 апарати ШВЛ.  

В області триває активна робота щодо підготовки до ІІ хвилі пандемії та 

сезонної захворюваності на грип, зокрема: 

визначено 21 заклад охорони здоров'я, який може надавати стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом (419 ліжок); 

забезпечено централізоване постачання кисню до цих закладів (всього 

299 кисневих виводів); 

встановлено 135 апаратів штучної вентиляції легень;  

створюється резервний склад засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів на території КЗ «Обласна база спеціального медичного 

постачання» Запорізької обласної ради. 
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Освіта. 

У Запорізькій області функціонує 540 закладів дошкільної освіти різних 

форм власності, в яких виховується понад 52 тис. дітей. 

Протягом року створено 435 нових місць для дітей в закладах дошкільної 

освіти. 

Загальна середня освіта у 2020/2021 навчальному році представлена 

534 закладами усіх типів і форм власності з контингентом понад 172 тис. учнів, 

що майже на 2 тис. учнів більше, ніж у минулому році. 

В області функціонує 33 опорні школи із 28 філіями. Навчанням у них 

охоплені понад 13 тис. учнів, що майже на 2 тис. учнів більше, ніж у минулому 

навчальному році. 

Усього у системі освіти області (разом із дитячо-юнацькими спортивними 

школами) діє 70 закладів позашкільної освіти, в яких навчається 54,6 тис. 

вихованців. На базі закладів загальної середньої освіти створено 3122 гуртка, які 

відвідують близько 51,1 тис. дітей. 

З метою впровадження в області Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» з 

державного бюджету місцевим бюджетам передбачено виділення коштів у сумі 

40,8 млн грн. На 01.10.2020 профінансовано 35,9 млн грн (88,07 %), які 

спрямовані на оснащення приміщень початкових класів, придбання обладнання 

загального призначення та учнівських меблів, а також закупівлю дидактичних 

матеріалів. 

Щороку в області проводиться підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. За 9 місяців 2020 року пройшли навчання 7532 працівники. 

У 2020 році за кошти місцевих бюджету передбачена закупівля обладнання 

для оснащення навчальних кабінетів і STEM-лабораторій для 39 закладів 

загальної середньої освіти області. На 01.10.2020 за рахунок різних джерел 

фінансування вже закуплено обладнання для 13 шкіл на суму  

1,8 млн грн. 

В області продовжено комп’ютеризацію закладів освіти та забезпечення 

доступом до мережі Інтернет, зокрема у поточному році за рахунок різних 

джерел фінансування придбано 368 одиниць комп’ютерного обладнання для 

271 закладу на загальну суму 11,9 млн грн. 

Впродовж року ведеться робота щодо ремонту і придбання обладнання для 

їдалень (харчоблоків). Зокрема, вже відремонтовано і придбано обладнання для 

харчоблоків на загальну суму 7,8 млн грн (47,3 % від запланованої суми на рік). 

Для забезпечення підвезення учнів до закладів освіти у 2020 році на 

умовах співфінансування придбано 9 шкільних автобусів, з них 4 – для опорних 

шкіл. 

В області з нового 2020/2021 навчального року інклюзивне навчання дітей 

з особливими освітніми потребами розпочато у: 

291 закладі середньої освіти (974 класи для 1624 учнів); 

96 закладах дошкільної освіти (147 груп для 312 малюків). 

Спеціальна освіта в області представлена 16 закладами освіти інтернатного 

типу, де здобувають освіту близько 3 тис. дітей з особливими освітніми 

потребами. 
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На початок навчального року функціонує 33 інклюзивно-ресурсних 

центри. Крім цього, в області функціонують 53 сучасні медіатеки та 

85 ресурсних кімнат. 

З метою безперешкодного доступу до закладів освіти для осіб з 

порушеннями опорно-рухового апарату проведено роботу з архітектурної 

доступності та розумного пристосування приміщень: натепер, 480 закладів 

загальної середньої освіти (92 % від загальної потреби) та 209 закладів 

дошкільної освіти, без врахування навчально-виховних комплексів  (50,7 %) –  є 

архітектурно доступними до першого поверху. 

В області триває робота щодо оптимізації закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

У 2020 році розпочато роботу щодо розробки проєкту Стратегічного плану 

розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної освіти) Запорізької 

області на 2021-2027 роки та Плану заходів з його реалізації. 

Натепер, підготовку кваліфікованих робітників для потреб економіки 

області здійснюють 34 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 

загальний контингент яких становить 13,6 тис. осіб. В області 12 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти впроваджують дуальну форму 

навчання за 24 професіями для 18 підприємств.  

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.06.2020  

№ 222 «Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів і фахових молодших бакалаврів у 2020 році для закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладів освіти інших типів 

Запорізької області» закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

затверджені загальні обсяги регіонального замовлення в кількості 4943 особи, в 

тому числі на підготовку робітничих кадрів в кількості 4819 осіб та на 

підготовку фахових молодших бакалаврів в кількості 124 особи. 

На 01.10.2020 до закладів професійної освіти зараховано на навчання 

4725 осіб, що становить 95,6 % від планових показників на рік. 

З початку 2020/2021 навчального року в області функціонує 42 заклади 

вищої освіти, у яких навчається понад 61,9 тис. студентів. Освітній процес у 

закладах вищої освіти забезпечують 5,2 тис. педагогічних та науково-

педагогічних працівників. 
 

Культурний простір та збереження культурної спадщини, 

використання туристичного потенціалу. 

Запорізька область традиційно вважається одним із головних осередків 

духовної та культурної спадщини України та відома своїми історичними й 

культурними пам’ятками.  

Найбільш відвідуваними є три історико-культурні об’єкти, а 

саме: національного рівня – Національний заповідник «Хортиця» (включено до 

Інвестиційного паспорту України: «25 магнітів» – розвитку перспективних 

точок тяжіння в регіонах, що приваблюють таланти, інвестиції та 

туристичні потоки) та Національний історико-археологічний заповідник 

«Кам’яна Могила» (у 2020 році з державного бюджету виділено близько 

13,4 млн грн на виконання робіт з реконструкції будівлі музею); Василівський 
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історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова». 

Задля подальшої популяризації регіону до Державного агентства розвитку 

туризму України направлено перелік об’єктів Запорізькій області, які додатково 

можуть бути визначені «туристичними магнітами» регіону, а саме: 

Національний історико-археологічний заповідник «Кам'яна Могила»; 

КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради; 

Історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова»; «Кам’янське 

городище – столиця Скіфського царства IV-III ст. до н.е.». 

На державному обліку перебуває 3716 пам’яток Запорізької області, з них 

пам’яток: археології – 2563, історії – 948, архітектури та містобудування – 155, 

монументального мистецтва – 37, науки і техніки – 13. 

До Державного реєстру нерухомих пам’яток України внесено 224 пам’ятки 

Запорізького регіону, з них: 

за категорією національного значення внесено 12 пам’яток, а саме: 

9 пам’яток археології, 3 – історії; 

за категорією місцевого значення – 202 пам’ятки, а саме: 182 пам’ятки 

археології, 6 – архітектури та містобудування, 6 – архітектури, містобудування 

та історії, 5 – історії, 2 – архітектури, 1 – містобудування. 

Культурний простір області представляють: 5 театрів (3 обласні, 

2 муніципальні), 1 філармонія, 471 бібліотечний заклад, 411 клубних закладів, 

25 музейних закладів (в т.ч. 2 – національні заповідники), 10 кінотеатрів, 

2 заклади фахової передвищої освіти, 59 мистецьких шкіл. 

На фоні карантинних обмежень заклади культури і мистецтва опанували 

нові для себе форми дистанційної роботи: онлайн-рубрики, екскурсії по закладах 

культури, майстер-класи, концертні виступи окремих виконавців, тематичні 

концерти до державних свят тощо. 

У 2020 році з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів 

забезпечено проведення: 

понад 10 фестивальних заходів міжнародного, всеукраїнського та 

регіонального рівнів (зокрема, «KIRILLOVKA-FEST», «Ми українські – We are 

Ukrainian», фестиваль національних воїнських та традиційних культур» 

Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака, Новорічно-різдвяний фестиваль); 

495 вистав та концертів, які відвідали 68,0 тис. глядачів; 

2-х обласних конкурсів музичного мистецтва за участю 93 виконавців. 

У бібліотечних закладах області наразі працює 71 інтернет-центр, 

забезпечено функціонування сайтів та блогів бібліотек, для читачів діють зони 

вай-фай, готуються буктрейлери та мультимедійні презентації. 

З метою впровадження цифрової освіти населення громади та бібліотекарів 

регіону створено Регіональний консультаційно-тренінговий центр на базі 

КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» Запорізької обласної 

ради. 

Популяризації курортно-рекреаційного потенціалу регіону сприяє мережа 

з 9 туристично-інформаційних центрів: 1 обласний (обласний туристично-

інформаційний центр при обласному краєзнавчому музеї), 3 у містах 

(м. Бердянськ – 2, м. Запоріжжя – 1) та 5 районних (у Бердянському, 

Василівському, Мелітопольському, Пологівському та Приазовському районах). 
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В області діє понад 80 туристично-екскурсійних маршрутів у районах 

області з урахуванням об’єктів природно-заповідного фонду та історико-

культурних об’єктів регіону; 6 екотуристичних маршрутів (Басанька, Дно 

Понтійського моря, Парк «Дружба», Сім Маяків, Скелянські штольні, Шляхом 

пращурів) та 4 екологічних стежки (Білозерський лиман, Козачий зимівник, 

Крутосхили Каховського водосховища, Понтійське море). 

З урахуванням обраних магнітів та приморських територій розроблено 

3 нові туристичні маршрути: 2-денний (м. Запоріжжя – о. Хортиця –  

м. Запоріжжя); 5-денний (Запоріжжя – о. Хортиця – «Садиба Попова» – «Кам'яна 

Могила» – Мелітополь – Бердянськ); 10-денний (Запоріжжя –  

о. Хортиця – «Садиба Попова» – «Кам'яна Могила» – Мелітополь – Бердянськ). 
 

Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту. 

На 01.10.2020 на первинному обліку служб у справах дітей перебуває 

3741 дитина, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

(на 01.10.2019 – 3702). 

Із загальної кількості дітей цієї категорії в сімейних формах (під опікою, 

піклуванням громадян, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу) 

виховується 3286 дітей, що складає 87,8 % від загальної кількості дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В області функціонує 186 прийомних сімей та 50 дитячих будинків 

сімейного типу. Протягом 9 місяців 2020 року в області створено 5 дитячих 

будинків сімейного типу та 8 прийомних сімей, до цих альтернативних форм 

сімейного виховання влаштовано 47 дітей. 

За січень-вересень 2020 року усиновлено 58 дітей, що на 33,3 % менше, 

ніж у відповідному періоді 2019 року, з них: 46 – громадянами України, 12 – 

іноземними громадянами. Зменшення показника відбулося у зв’язку з 

встановленими карантинними обмеженнями, які спричинені коронавірусом.  

З метою подолання соціального сирітства, дитячої безпритульності і 

бездоглядності, запобігання правопорушенням серед дітей та підлітків службами 

у справах дітей систематично проводиться ціла низка  профілактичних заходів 

(рейдів). Зокрема, у рамках цієї роботи на 01.10.2020 в області: 

проведено 1414 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 

2323 дитини, які перебували у стані бездоглядності; 

вилучено із небезпечного середовища 320 дітей; 

забезпечено влаштування 64 дітей у сім’ю. 

Крім того, забезпечено влаштування 139 дітей в центри соціально-

психологічної реабілітації дітей, 96 – у заклади охорони здоров’я, 21 – повернено 

до навчальних закладів. 

Нагальною проблемою осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, є відсутність власного житла.  

В області забезпечено функціонування 7 закладів соціального захисту 

дітей, у тому числі: 5 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей на 

215 місць, 1 соціального гуртожитку (30 місць), 1 соціального центру матері та 

дитини (20 місць).  

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету в обсязі  
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44 млн грн до кінця 2020 року планується покращити житлові умови, шляхом 

придбання житла, 112 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування та особам з їх числа.  

У рамках роботи, спрямованої на раннє виявлення жінок, які мають намір 

відмовитися від новонародженої дитини, та надання їм своєчасної адресної 

допомоги, забезпечено функціонування соціального центру матері та дитини на 

20 місць. 

Важливу роль у соціальних процесах розбудови держави відіграє молодь. 

В області проживає майже 363,4 тис. молодих осіб віком від 18 до 35 років, що 

становить 21,3 % від загальної кількості населення області. 

У 2020 році забезпечено проведення ряду заходів з дотриманням низки 

відповідних карантинних обмежень обумовлених коронавірусом, які  спрямовані 

на забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, 

процесу інтеграції України до світової спільноти. Так, організовано та проведено 

низку Всеукраїнських тематичних заходів, зокрема форум «Розвиток 

регіональних мереж молодіжних центрів», патріотичний забіг в пам’ять про 

загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв України». 

Крім того, реалізується грантовий проєкт Агентства Сполучених Штатів 

Америки по міжнародному розвитку USAID – «Zaporizhzhia Public Space» з 

метою створення відкритого молодіжного простору на базі КУ «Запорізький 

обласний центр молоді» Запорізької обласної ради (загальна вартість – 50 тис. 

дол. США). 

У сфері фізичної культури та спорту значна увага приділялась 

популяризації здорового способу життя населення області, підтримці і розвитку 

спортивної інфраструктури, дитячо-юнацького та резервного спорту, а також 

реалізації державної політики у молодіжній сфері. 

Для занять фізичною культурою і спортом у регіоні функціонує 

2728 спортивних споруд, у т.ч.: 31 стадіон, 18 плавальних басейнів (з них 7 – 

державної форми власності), 1582 спортивних майданчики, 567 спортивних 

залів. 

На цей час в області розвивається понад 87 видів спорту (у т.ч.  

31 – олімпійський). 

До складу збірних команд України входять: 264 спортсмена з олімпійських 

та 380 з неолімпійських видів спорту (основний склад, кандидати і резерв).  

Працюють 3128 штатних спортивних працівників (зокрема, з них 1720 – 

викладачі фізичного виховання навчальних закладів усіх рівнів, 811 – тренери-

викладачі). 

Всіма видами спорту в спортивних школах, секціях і клубах займаються 

понад 44,6 тис. мешканців області. Фізкультурно-оздоровчою та спортивною 

роботою в області охоплено близько 233 тис. осіб. 

Систематичними заняттями у спортивних школах охоплено 10 % дітей і 

учнівської молоді віком від 6 до 17 років. 

У 2020 році у зв’язку із коронавірусом змінено календарний план 

спортивних заходів. Запорізькі спортсмени взяли  

участь у 25 навчально-тренувальних зборах збірних команд області з видів 
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спорту, 18 чемпіонатах області, 32 чемпіонатах України та 2 міжнародних 

змаганнях. 

З метою стимулювання та заохочення молоді до занять спортом 

(розпорядження голови облдержадміністрації від 10.06.2020 № 254 «Про 

затвердження Положення про порядок встановлення та виплати в  

2020-2021 роках стипендій спортсменам і тренерам за результатами виступів на 

змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з 

інвалідністю») призначено обласні стипендії 19 спортсменам та 3 тренерам. 

Указами Президента України призначені стипендії 2 видатним 

спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам, 

1 видатному та перспективному спортсмену України з олімпійських видів спорту 

та його тренеру, 3 дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у 

всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренеру. 

Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України» присвоєно 2 представникам галузі фізичної культури та спорту 

Запорізької області. 

За кошти Державного фонду регіонального розвитку в області завершено 

будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) у 

м. Мелітополь; триває реконструкція плавального басейну комунального 

закладу «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізької 

обласної ради. 

Крім того, у рамках програми Президента України «Велике будівництво» в 

області завершена реконструкція футбольного поля у Запорізькій гімназії № 8 

Запорізької міської ради (м. Запоріжжя); на стадії завершення роботи з 

будівництва стадіонів у м. Запоріжжя та у смт Комишуваха (Оріхівський район), 

триває будівництво стадіону «Таврія» у м. Василівка. 

У рамках реалізації Програми «Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям у регіонах України» в області передбачено будівництво та 

реконструкцію 8 об’єктів на загальну суму 15,7 млн грн (на 01.11.2020 роботи 

завершено по 3 об’єктах, 5 – на стадії завершення). 

 

Реформа територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою. 

У 2020 році завершено формування нового адміністративно-

територіального устрою базового та субрегіонального рівнів Запорізької області.  

Створено територіальну основу для діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити доступність та 

належну якість публічних послуг, що надаються такими органами, а також 

необхідної для цього ресурсної бази. 

На цей час відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12.06.2020 № 713 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Запорізької області» в області утворено 

67 територіальних громад, з них міських – 14, селищних – 17, сільських – 36. 

Площа території цих громад охоплює 100 % загальної площі території області. 

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад 

33 громади мають високий рівень спроможності, 34 – середній рівень. 
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Згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 «Про 

утворення та ліквідацію районів» в області утворено 5 районів (Бердянський, 

Василівський, Запорізький, Мелітопольський, Пологівський) та ліквідовано 20 

(кількість районів зменшена на 75 %). 
 

Район 
Назва 

адміністратив- 
ного центру 

Кількість 
громад у 

складі 
району 

Площа 
об’єднаного 

району,  
тис. кв. км 

Частина 
загальної 

площі 
області, 

% 

Кількість 
населення, 
тис. осіб 

Частина 
загальної 
чисель-
ності 

населення 
області, % 

Бердянський м. Бердянськ 8 4,46 16,36 183,9 10,79 

Василівський м. Василівка 11 4,29 15,72 188,7 11,06 

Запорізький м. Запоріжжя 17 4,67 17,14 874,1 51,24 

Мелітопольський м. Мелітополь 16 7,08 25,97 286,6 16,80 

Пологівський м. Пологи 15 6,76 24,80 172,5 10,11 
 

25 жовтня 2020 року в утворених громадах та районах відбулися перші 

вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, 

селищних, міських голів та депутатів районних рад. 
 

Окремі аспекти стану довкілля
7
 та впливу на здоров’я населення

8
 

Запорізька область відноситься до регіонів, де зосереджена значна кількість 

підприємств важкої промисловості: близько 40 % від загальної кількості 

виробленої продукції в області припадає на металургію та понад 21 % на 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 

В області також зосереджені хімічні, машинобудівні підприємства та 

підприємства гірничодобувного комплексу. Стан довкілля області формується 

під значним антропогенним впливом суб'єктів господарювання. Високий рівень 

розвитку промисловості призводить до значного техногенного навантаження на 

довкілля області, що спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, 

земельних ресурсів, негативно впливає на здоров’я населення, флору та фауну. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами за 2019 рік становлять 173,4 тис. т, що на 1,3 тис. т, або на 1 % менше 

2018 року (у 2018 р. – 174,7 тис. т). 

Незначне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря у 2019 році, обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів 

виробництв найбільшими підприємствами-забруднювачами атмосферного 

повітря в порівнянні з 2018 роком. 

Обсяг скидання зворотних вод у водні об’єкти у 2019 році склав 819,6 млн. м
3
, 

що на 68,8 млн. м
3
 менше, ніж у 2018 році, з них 11,04 млн. м

3 
 забруднених. 

Обсяг відведення забруднених зворотних вод до водних об’єктів області складає 

1,34 % від загального обсягу скидання.  

                                                 
7
 - розширену інформацію щодо стану довкілля дивитися у Звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2021 рік (розміщено на 

вебпорталі облдержадміністрації – Режим доступу: https://www.zoda.gov.ua/article/2515/programa-sotsialno). 
8
 - більш детальний опис ситуації у підрозділі «Охорона здоров’я» цього розділу.  

https://www.zoda.gov.ua/article/2515/programa-sotsialno
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Для задоволення потреб населення та галузей економіки з підземних 

водоносних горизонтів у 2019 році використано 28,84 млн. м
3
, що складає  2,4 % 

від загального забору води по області.  

Найбільш водоємкими галузями економіки області є: 

електроенергетика – використано 798,3 млн. м
3 

води, що складає 70,45 % 

загального обсягу використаної води; 

сільське господарство (з врахуванням потреби у в зрошенні) – відповідно 

161,0 млн. м
3 
(14,21 %); 

металургія – 92,66 млн. м
3 
 (8,17 %); 

житлово-комунальний сектор – 67,68 млн. м
3 
(5,97 %); 

машинобудування – 5,56 млн. м
3
 (0,49 %); 

харчова промисловість – 3,017 млн. м
3 
(0,26 %). 

Основний фонд ґрунтового покриття Запорізької області складають 

чорноземи звичайні різної глибини гумусового шару та механічного складу від 

легкосуглинкових до легкоглинистих. Найбільшу питому вагу займають 

сільськогосподарські угіддя – 82,5 %, що свідчить про високий рівень 

сільськогосподарського освоєння земель і про значний агроресурсний потенціал 

області, однак це залишається і головною причиною забруднення ґрунтів в 

результаті наднормативного внесення хімікатів та мінеральних добрив. 

За станом на 01.01.2020 визначено та встановлено у натурі (на місцевості) 

межі 128 об’єктів ПЗФ місцевого значення площею 10 795,655 га, що становить 

57,65 % від їх загальної площі, та 18 територій ПЗФ загальнодержавного 

значення площею 44638,2 га, що становить 30,26 % від їх загальної площі. У 

2019 році встановлено межі 8 об’єктів ПЗФ місцевого значення. 

Виробнича діяльність підприємств пов’язана з утворенням відходів                    

I–IV класів небезпеки. За даними Головного управління статистики у Запорізькій 

області, протягом 2019 року у Запорізькій області утворилося 5404,1 тис. т 

відходів, що на 2,07 % більше, ніж у 2018 році, у т. ч. утворення відходів І-ІІІ 

класів небезпеки – 16,4 тис. т (на 11,58 % менше). 

Протягом 2019 року утилізовано 3788,4 тис. т відходів та видалено у 

спеціально відведені місця чи об’єкти 1299,6 тис. т відходів. 

На сьогодні в області є проблема поводження з твердими побутовими 

відходами, виникнення і ліквідація несанкціонованих звалищ відходів.  

Роботу з підтримання санітарного стану території, організації збору 

побутових відходів, виявлення та ліквідації стихійних звалищ проводять 

комунальні та приватні підприємства, органи місцевого самоврядування із 

залученням суб’єктів підприємницької діяльності, що провадять господарську 

діяльність на підпорядкованій території. 

Висока концентрація найбільш екологічно-небезпечних галузей 

промисловості на території регіону обумовлює високий рівень захворюваності 

населення за певними класами хвороб.  

Зокрема, за останніми оперативними статистичними даними захворюваність 

на усі форми туберкульозу склала 27,9 на 100 тис. населення (по Україні – 27,0), 

злоякісні новоутворення  – 209,6 на 100 тис. населення (по Україні 2019 р. – 

324,2). 
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Рівень смертності населення у 2019 році склав 16,4 осіб на 1000 жителів 

проти 16,3 у 2018 році. 

У відносних показниках до загальної чисельності померлих, хвороби 

системи кровообігу становлять 62,9 %, злоякісні новоутворення – 16,1 %, 

хвороби органів травлення – 3,6 %, хвороби органів дихання – 2,3 %.  

 

ІІ. Мета, завдання та заходи економічного і соціального  

розвитку області у 2021 році 
 

Метою програми є забезпечення гідних умов життя та добробуту 

населення Запорізької області за рахунок структурних зрушень в економіці 

(підвищення її конкурентоспроможності та інноваційності), модернізації 

соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку всіх громад регіону. 

Усвідомлюючи нагальні виклики сучасності, які постали перед країною у 

зв’язку з пандемією COVID-19, та враховуючи, що найбільшою соціальною 

цінністю є людське життя, саме тому, в першу чергу, обласною владою буде 

вжито ряд як швидких й оперативних, так і системних заходів, які дозволять 

стримати розповсюдження вірусу та забезпечити достатній рівень спроможності 

медичної системи Запорізького регіону. Серед основних завдань та заходів, на 

які натепер та найближчим часом будуть спрямовані об’єднанні зусилля усіх 

гілок влади є: 

проведення постійної масштабної інформаційно-роз’яснювальної кампанії, 

направленої на протидію поширення та подолання коронавірусної хвороби 

COVID-19;  

забезпечення подачею кисню не менше ніж 80 % ліжкового фонду закладів 

охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

COVID-19; 

організація вакцинації населення проти COVID-19; 

сприяння добровільному медичному страхуванню працівників галузі 

охорони здоров’я, які задіяні при лікуванні пацієнтів з COVID-19; 

забезпечення ефективної комунікації з населенням, суб’єктами 

господарювання різних форм власності щодо необхідності дотримання 

карантинних заходів; 

продовження роботи: «Гарячої лінії» обласного штабу протидії 

коронавірусу, Центру протидії коронавірусу STOPCOVID19; 

проведення посиленого контролю за дотриманням та реалізацією 

карантинних заходів;  

підготовка медичної системи до миттєвого реагування на можливе 

зростання кількості інфікованих (у т.ч. забезпечення мережі закладів охорони 

здоров’я необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та 

матеріалами, створення (у разі необхідності) додаткових місць надання медичної 

допомоги);  

забезпечення підвищеної оплати праці медичним працівникам та особам, 

які задіяні у ліквідації спалахів коронавірусної інфекції;  

створення умов для безперервної роботи об’єктів критично важливої 

інфраструктури та продовольчої безпеки регіону. 
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У відповідь на термінові виклики у вигляді пандемії буде обов’язково 

вжито низку додаткових раціональних та ефективних заходів, у тому числі 

напрацьованих у рамках роботи  Регіональної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області та 

Регіонального антикризового штабу боротьби з коронавірусною інфекцією 

COVID-19 на території Запорізької області. 
 

ІІІ. Зростання конкурентоспроможності економіки регіону,  

створення умов для сталого розвитку 
 

1. Промисловий комплекс. 

Головна мета: створення умов для відновлення промислового 

виробництва усіх обсягоформуючих підвидів промисловості регіону з їх 

подальшим стабільним розвитком (у т.ч. шляхом проведення модернізації та 

технологічного оновлення виробництва на основі впровадження сучасних 

енерго- та ресурсозберігаючих технологій; підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції, освоєння нових інноваційних видів 

високотехнологічної продукції; диверсифікації ринків збуту).  

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

проведення нарад (у тому числі виїзних, за участю представників 

відповідних центральних органів виконавчої влади), робочих зустрічей з 

керівниками промислових підприємств усіх форм власності задля поглибленого 

вивчення ситуації на проблемних підприємствах, надання практичної допомоги у 

вирішенні конкретних проблемних питань, визначення шляхів активізації 

розвитку промисловості області; 

проведення роботи з центральними органами виконавчої влади щодо 

вирішення проблемних питань підприємств області (насамперед, неефективно 

працюючих підприємств державного сектору економіки), завантаження 

промислових підприємств області замовленнями, нарощування обсягів 

промислового виробництва; 

продовження роботи з ДК «Укроборонпром» щодо стабілізації ситуації та 

розвитку підприємств концерну в Запорізькій області (зокрема,                                      

ЗДП «Радіоприлад», ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод 

«МІГремонт», КП «НВК «Іскра», ДП «Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка»), у тому числі у 

рамках виконання Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу 

України на період до 2025 року; 

розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази і 

діючого законодавства України у сфері промисловості з метою спрощення 

зовнішньоекономічної діяльності та дозвільних процедур (зокрема, у рамках 

реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, далі 

– Програма діяльності Кабінету Міністрів України); 

сприяння завершенню Фондом державного майна України процедур 

приватизації неефективно працюючих підприємств державного сектору 

економіки, які включені до переліків об’єктів, що підлягають приватизації 

(зокрема, ДП «Запорізькиий автомобільний ремонтний завод», ЗДП «Кремнійполімер», 
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ДП «Технічний центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА», ДП «Мелітопольский завод 

«Гідромаш», ДП «Особоливе конструкторське бюро «ЕЛМІС», 

АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПАТ «Інститут титану»); 

розширення співробітництва з центральними органами виконавчої влади 

України, державними та громадськими організаціями з питань сталого розвитку 

промислового комплексу області (насамперед, Міністерством з питань 

стратегічних галузей промисловості України,  Мінекономіки України, Торгово-

промисловою палатою України, Українським союзом промисловців і 

підприємців, Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців 

(роботодавців) «Потенціал»), у тому числі в частині залучення інвестицій у 

промисловий комплекс області; 

популяризація торгових брендів і продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її якості шляхом сприяння їх участі у виставково-ярмаркових, 

іміджевих заходах, форумах тощо регіонального та державного рівнях; 

створення умов для активізації співпраці між промисловими 

підприємствами та закладами професійної (професійно-технічної) і вищої освіти 

шляхом утворення навчально-виробничих центрів з підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів робітничих професій на базі цих закладів 

(зокрема, опрацьовуються варіанти їх відкриття у Мелітопольському, 

Бердянському, Запорізькому та Пологівському районах). 

Продовжиться реалізація низки масштабних інвестиційних проєктів, 

спрямованих на технічне переоснащення промислових виробництв,  

впровадження енергозберігаючих технологій та освоєння нових видів продукції, 

зокрема, на:  

АТ «Мотор Січ» – розроблення та освоєння серійного виробництва легкого 

багатоцільового вертольоту МСБ-2 («Надія»); розробка та виготовлення 

двигунів АІ-450М для модернізації силової установки вертольота типу Мі-2; 

організація виробництва вертолітних лопатів із композитних матеріалів; 

ПАТ «Запоріжсталь» – програма реконструкції сталеплавильного 

виробництва з будівництвом киснево-конверторного цеху, що  дозволить 

відмовитися від застарілого мартенівського виробництва та скоротити викиди в 

атмосферу на 25 %; 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» – виробництво автомобілів 

Groupe Renault;   

ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені 

академіка О.Г. Івченка» – розробка та серійне виробництво турбореактивного 

двоконтурного двигуна (ТРДД) АІ-28 для перспективних модифікацій літаків;  

Крім того, освоєння виробництва нових видів продукції та технологій 

заплановано на підприємствах ПрАТ «Запоріжкокс»; ПрАТ «Дніпроспецсталь»; 

КП «НВК «Іскра», ПрАТ «Запорізький  електровозоремонтний завод» та інш. 

Очікувані результати: 

відновлення позитивної динаміки виробництва та досягнення індексу 

промислової продукції у 2021 році на рівні 101 %; 

забезпечення обсягу реалізованої промислової продукції за підсумками 

2021 року на рівні 189,6 млрд грн, що на 8,0 % перевищить очікуваний показник 

2020 року. 
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 2. Енергетичний комплекс та енергозбереження. 

Головна мета: забезпечення стабільного енергопостачання споживачів 

області; підвищення енергоефективності регіону за рахунок втілення заходів 

(проєктів) раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів 

(насамперед, у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та 

промислово-господарському секторі); залучення інвестицій для впровадження 

енергоефективних та інноваційних технологій, розвитку альтернативної 

енергетики та відновлювальних джерел.  

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

розробка Програми з підвищення рівня енергоефективності Запорізької 

області на період до 2025 року та забезпечення виконання програмних 

показників;  

проведення робіт з термосанації та термомодернізації закладів соціально-

бюджетної сфери, заміщення традиційних джерел енергопостачання 

альтернативними видами палива (у тому числі за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам, обласного та місцевих бюджетів); 

участь у розробці загальнодержавної програми термомодернізації будівель 

та реалізація на регіональному рівні її заходів щодо підвищення 

енергоощадності та енергоефективності (у рамках виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України);  

сприяння впровадженню системи енергоменеджменту та енергосервісу в 

установах та організаціях бюджетної сфери; 

проведення моніторингу розвитку газових та електричних мереж 

відповідно до затверджених інвестиційних програм та довгострокових планів 

розвитку; 

модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих 

джерел світла в зовнішньому освітленні населених пунктів; 

впровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня свідомості споживачів, набуття нових знань і 

навичок з енергоощадності;  

сприяння реалізації масштабних інвестиційних проєктів будівництва 

парків вітрових електростанцій на території: 

Приазовського та Мелітопольського районів, інвестор – компанія 

«EuroCape New Energy»  (загальна потужність – 500 МВт, загальний обсяг 

інвестицій – 700 млн євро); 

Бердянського району, інвестор – ТОВ «ВіндПауер» ДТЕК (загальна 

потужність – 150 МВт, загальний обсяг інвестицій – 150 млн євро); 

Якимівського району (вітропарк «Zophia»), інвестор – норвезька компанія 

NBT, (загальна потужність – 792,5 МВт, загальний обсяг інвестицій – 

1,2 млрд євро). 

Очікувані результати: 

до 20 % скорочення енергоспоживання за рахунок налагодження 

енергоефективної експлуатації об’єктів соціально-бюджетної сфери;  

збільшення кількості укладених енергосервісних договорів; 

підвищення енергетичної ефективності будівель шляхом покрокової 
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термомодернізації з дотриманням Державних будівельних норм України; 

до 10 % економії енергоресурсів за рахунок енергоефективної поведінки 

споживачів;  

початок будівництва I черги ВЕС «Zophia» (майже 300 МВт); 

завершення будівництва  Запорізької  ВЕС на території Приазовського та 

Мелітопольського районів, яка забезпечить електроенергією 200 тис. 

домогосподарств та компенсує 4860,0 тис. т   вуглецевих викидів; 

збільшення частки обсягу відновлюваних джерел енергії у структурі 

споживання паливно-енергетичних ресурсів області на 5 %. 
 

3. Розвиток аграрного сектору та продовольча безпека. 

Головна мета: підвищення продуктивності сільського господарства та 

рівня насиченості ринку продуктами харчування, нарощування експортного 

потенціалу галузі за рахунок модернізації та оновлення виробничих 

потужностей, розвитку органічного виробництва, впровадження сучасних форм 

кооперації. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

розробка Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового 

комплексу Запорізької області на період до 2025 року та забезпечення виконання 

програмних показників;  

раціональне використання природних ресурсів, особливо земель 

сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ 

та впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи 

землеробства, передової техніки та технологій вирощування 

сільськогосподарських культур;  

сприяння сільгосптоваровиробникам у вирішенні питань з реконструкції, 

розширення та модернізації інженерної інфраструктури внутрішньо-

господарських меліоративних систем (у т.ч. шляхом ініціювання та лобіювання 

розробки загальнодержавної програми відновлення зрошення та дренажу в 

Україні, а також її державного фінансування на заходи щодо відновлення 

міжгосподарських та внутрішньогосподарських систем по Запорізькій області в 

обсязі 4,3 млрд грн задля  збільшення поливних площ з 70 тис. га до 110 тис. га 

та придбання до 300 одиниць дощувальної техніки); 

впровадження інвестиційних проєктів у галузі рослинництва, 

тваринництва, розвитку інфраструктури зі зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції; 

реалізація державної політики щодо надання фінансової підтримки галузям 

агропромислового комплексу за такими напрямками: розвиток фермерських 

господарств; тваринництво та переробка сільськогосподарської  продукції; 

розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства; часткова компенсація 

вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва; заходи в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів;  

участь у формуванні та впровадженні державної фінансової підтримки для 

забезпечення страхування врожаю, підтримки нішевого та органічного 

виробництва, бджільництва;  
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створення умов для розвитку та функціонування сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, малих фермерських та особистих селянських 

(сімейних) господарств області (насамперед, у галузях садівництва, ягідництва, 

виробництва виноградарства та овочівництва); 

організація та проведення агропродовольчих виставково-ярмаркових 

заходів за участю підприємств агропромислового комплексу (зокрема, 

спеціалізованої виставки «АгроТехСервіс - 2021», аграрного форуму «AgroPro»), 

а також сприяння їх участі в заходах державного та міжнародного рівнів з метою 

представлення, презентації брендового асортименту місцевих переробних і 

харчових підприємств;  

реалізація комплексу протиепізоотичних заходів, передбачених діючими 

інструкціями із профілактики та боротьби з небезпечними хворобами;  

забезпечення цінової стабільності та товарної наповненості на 

продовольчому ринку області шляхом проведення ярмаркових та інших заходів; 

участь у реалізації державної політики, спрямованої на поетапне 

запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення (у рамках 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України), зокрема:  

продовження процесу передачі земель державної власності у комунальну 

власність територіальних громад Запорізької області; 

продовження інвентаризації земель та внесення земельних ділянок до 

земельного кадастру як одного із необхідних заходів для запуску земельної 

реформи. 

Очікувані результати:  

 досягнення у 2021 році індексу сільськогосподарської продукції на рівні 

102,3 %; 

забезпечення виробництва зерна – в обсязі 2811,3 тис. тонн (101,4 % до 

очікуваного рівня 2020 року), олійних культур – 1030,6 тис. тонн (104,7 %), 

овочів – 270,8 тис. тонн (101,2 %),   плодів та ягід – 50,9 тис. тонн (101,4 %), 

м’яса – 65,1 тис. тонн (100,1 %);  молока – 212,9 тис. тонн (100,1 %); яєць – 

664,7 млн. шт. (100,3 %), що забезпечуватиме продовольчу безпеку регіону та 

підтримку ефективного експортного потенціалу. 
 

4. Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика. 

Головна мета: підвищення інвестиційної привабливості та збільшення 

обсягу залучених інвестицій в економіку області; створення умов для активного 

просування експорту та подальше формування позитивного економічного й 

інвестиційного іміджу регіону. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

залучення інвестицій з усіх джерел фінансування та спрямування їх на 

реалізацію найбільш масштабних інфраструктурних проєктів, моніторинг їх  

ефективного використання; 

розробка та затвердження Регіональної програми будівництва, 

реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 

екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2024 року, а також 

реалізація у рамках її виконання запланованих  проєктів; 
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розробка та послідовна імплементація Стратегії залучення інвестицій в 

економіку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів з її 

реалізації на 2021-2023 роки; 

пошук потенційних інвесторів та популяризація інвестиційного потенціалу 

в національному та міжнародному інформаційному просторі, у тому числі в 

рамках співпраці з дипломатичними представництвами України за кордоном; 

проведення роботи щодо супроводу інвесторів під час їх роботи на 

території області відповідно до вимог чинного законодавства України, 

забезпечення інформаційної та консультаційної підтримки; 

організація та проведення в області бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

засідань за круглим столом, конференцій, виставкових заходів та інших 

промоційно-презентаційних заходів за участю представників ділових кіл 

України та зарубіжних країн; 

систематичне проведення оцінки інвестиційного клімату, розробка заходів 

для поліпшення регуляторного середовища, прозорості ринку землі, дозвільних і 

погоджувальних процедур; 

організаційно-фінансове забезпечення функціонування інтернет-ресурсів, 

що демонструють інвестиційну привабливість Запорізької області та сприяють 

залученню інвестицій; 

формування та регулярна актуалізація баз даних для інвестиційної 

діяльності: опису земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості; провідних 

компаній Запорізької області за ключовими галузями; діючих компаній з 

іноземними інвестиціями; інституцій, які займаються залученням інвестицій; 

інвестиційних проєктів; потенційних інвесторів; 

організація та проведення інвестиційного щорічного форуму «InCo Forum 

Integration & Cooperation» задля залучення міжнародних організацій, іноземних 

інвесторів та промоції регіону серед ділових кіл країн світу; 

залучення суб’єктів господарювання до участі у міжнародних та 

національних виставково-ярмаркових заходах з презентації економічного та 

інвестиційного потенціалу області; 

координація роботи діючих проєктів міжнародної технічної допомоги та 

сприяння залученню нових проєктів для роботи на території області; 

пошук нових ринків збуту для запорізьких експортерів з подальшим 

укладанням Угод про співробітництво з певним регіоном іноземної країни та 

реалізація спільних проєктів у рамках вже діючих Угод; 

співпраця з установою «Агенція регіонального розвитку Запорізької 

області» у частині підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення 

інвестиційних ресурсів, у т.ч. кредитних та матеріально-технічної допомоги; 

сприяння реалізації масштабних інвестиційних проєктів будівництва 

парків вітрових електростанцій на території: 

Приазовського та Мелітопольського районів, інвестор – компанія 

«EuroCape New Energy»  (загальна потужність – 500 МВт, загальний обсяг 

інвестицій – 700 млн євро); 

Якимівського району (вітропарк «Zophia»), інвестор – норвезька компанія 

NBT, (загальна потужність – 742,5 МВт, загальний обсяг інвестицій – 1,2 млрд євро). 
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Очікувані результати:  

закордонними інвесторами в економіку області вкладено 

1,6 млн дол. США прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі, крім 

реінвестування доходів);  

збільшення обсягів (у порівняні до очікуваного показника 2020 року): 

зовнішньоторговельного товарообороту –  на 6,5 %, у т.ч. експорту – на 2,0 %, 

імпорту  – на 18,5 %. 

 

5. Розвиток логістично-транспортного потенціалу, покращення стану 

автомобільних доріг області. 

Головна мета: розвиток якісної, надійної та доступної логістично-

транспортної інфраструктури; забезпечення належного експлуатаційного стану 

автомобільних доріг; створення умов для розвитку летовищ та портів, а також 

відновлення річкового судноплавства. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

координація роботи з виконання у повному обсязі та з високою якістю 

запланованих робіт по будівництву автотранспортної магістралі через р. Дніпро 

у м. Запоріжжя (у т.ч. лобіювання на державному рівні питання стабільного 

фінансування; потреба на рік 6,9 млрд грн);    

проведення будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та 

ремонту автомобільних доріг у тому числі: 

міжнародних державного значення: М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-

Ялта та М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог),  

територіального значення: Т-08-05 Кам'янка-Дніпровська-Велика 

Білозерка-Веселе-/М-14/, Т-08-19 Більмак - /М-14/, Т-04-08 Павлоград- 

Васильківка-Новомиколаївка-Оріхів-Токмак, Т-08-20 Якимівка-Кирилівка,            

Т-08-04 Кам’янка-Дніпровська-Велика Лепетиха-Каховка, Т-04-01 Дніпро- 

Васильківка-Покровське-Гуляйполе-Пологи-Мелітополь; 

розвиток місцевої мережі автодоріг (у т.ч. у рамках виконання Програми 

розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки (рішення 

обласної ради від 12.12.2019 №136, зі змінами); 

запровадження на дорогах області автоматичних систем габаритно-

вагового контролю «зважування в русі» (Weigh-in-Motion) для захисту доріг від 

руйнування;  

розвиток аеропортової інфраструктури регіону, зокрема лобіювання на 

державному рівні (у рамках виконання Державної цільової програми розвитку 

аеропортів на період до 2023 року) вирішення питань щодо:  

будівництва нової злітно-посадкової смуги у Міжнародному аеропорті 

Запоріжжя, що дасть  змогу приймати повітряні судна типу Bоeing 747, 

Airbus A380 та інші далекомагістральні літаки; 

відновлення роботи аеропорту в м. Бердянськ – курорті державного 

значення та будівництво нового аеровокзалу (орієнтовна потреба – 1,5 млрд грн); 

розбудова мережі сертифікованих вертолітних майданчиків у регіоні (у т.ч. 

шляхом ініціювання та лобіювання розробки загальнодержавної програми 

розвитку вертолітних перевезень, мережі вертолітних майданчиків; 
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передбачивши її державне фінансування на заходи з побудови п’яти вертолітних 

майданчиків), які зможуть приймати у тому числі санавіацію;  

забезпечення збалансованого розвитку ДП «Бердянський морський 

торгівельний порт», у тому числі шляхом сприяння та здійснення організаційних 

заходів з передачі його у концесію відповідно до вимог чинного законодавства 

України; 

створення передумов для розвитку річкового судноплавства в регіоні, 

забезпечення сталої роботи шлюзів ДніпроГЕС (зокрема, ініціювання на 

державному рівні проведення ремонту Запорізького однокамерного шлюзу; 

прискорення прийняття законопроєкту «Про внутрішній водний транспорт» 

(реєстр. № 1182-1-д від 17.01.2020)); 

реалізація заходів, спрямованих на  задоволення потреб населення у 

перевезеннях транспортом загального користування, у т.ч. через запровадження 

експериментального проєкту з модернізації регіональних пасажирських послуг 

залізничним транспортом в Запорізькій області (у рамках виконання Плану 

заходів з реформування залізничного транспорту, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1411-р); 

проведення вивчення попиту населення на перевезення із залученням 

сучасних інструментів збору та обробки інформації; 

цифровізація транспортних послуг шляхом впровадження автоматизованої 

системи диспетчерського управління на внутрішньообласному автомобільному 

транспорті; 

здійснення контролю за дотриманням автомобільними перевізниками умов 

договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом та 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту приватними 

перевізниками. 

Очікувані результати:   

побудовано, реконструйовано, відремонтовано та введено в експлуатацію 

до 600 км автомобільних доріг загального користування; 

забезпечення сталого розвитку всіх видів транспорту, збільшення обсягів 

перевезень пасажирів та вантажів на 5 %; 

підвищення якості та безпеки перевезень всіма видами пасажирського 

транспорту. 
 

6. Розвиток підприємництва. 

Головна мета: створення сприятливих умов для відновлення та розвитку 

малого та середнього підприємництва; підтримка підприємницьких ініціатив та 

орієнтації молоді на започаткування власного бізнесу; покращення якості 

надання адміністративних послуг через створення належних та ефективних 

ЦНАП органів місцевого самоврядування.  

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

реалізація державної політики щодо надання кредитно-фінансової 

підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат внаслідок 

карантинних заходів, зокрема, в частині залучення суб’єктів підприємництва до 

участі у державних програмах підтримки бізнесу («Доступні кредити 5-7-9%»; 

надання фінансової допомоги по частковому безробіттю на період карантину; 
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надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, І-ІІ групи спрощеної 

систему оподаткування тощо); 

опрацювання спільно з органами місцевого самоврядування області 

заходів з підтримки бізнесу в умовах карантинних обмежень в частині: 

зменшення податкового навантаження; впровадження нових та розширення 

існуючих місцевих програм підтримки бізнесу; 

розробка Комплексної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки (далі – Комплексна 

програма) та реалізація заходів з її виконання; 

впровадження механізмів фінансової підтримки бізнесу на обласному рівні 

(компенсація ставок за кредитами банків, витрат на модернізацію виробництва, 

грантову підтримку особам, що планують започаткувати/розвивати власну 

справу та для реалізації інноваційно-орієнтованих бізнес-проєктів, тощо); 

забезпечення оперативного вирішення нагальних проблемних питань 

бізнесу в рамках роботи діючих консультативно-дорадчих органів (обласної 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва та Запорізької 

регіональної ради підприємців); 

систематичне проведення аналізу та оцінки регуляторних, 

адміністративних і дозвільних процедур, розробка заходів для їх поліпшення; 

забезпечення розвитку діючих і створення нових об’єктів бізнес-

інфраструктури (насамперед, в об’єднаних територіальних громадах області), які 

забезпечують підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та 

консалтинговими послугами (зокрема, бізнес-інкубаторів на базі 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького та Запорізького державного медичного університету, а також 

продовжити реалізацію проєкту зі створення виробничого бізнес-інкубатору на 

базі Державного навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-

технічної освіти» у м. Молочанськ; продовження розвитку мережі 

інформаційних пунктів підприємця на базі центрів надання адміністративних 

послуг в рамках пілотного проєкту Мінекономіки та Офісу розвитку малого та 

середнього підприємництва «SME.DO»); 

сприяння залученню до підприємницької діяльності жителів сільської 

місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил та розвиток соціально орієнтованого 

підприємництва (у т.ч. шляхом продовження реалізації напрацювань грантового 

проекту «Цифрова допомога і впровадження  онлайн-інструментів для 

вдосконалення внутрішнього управління об’єктами зеленого туризму»); 

 забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та зручних публічних 

послуг та мінімізація корупційних ризиків, зокрема шляхом:  

 розвитку і розширення мережі центрів надання адміністративних послуг 

(через трансформацію центрів надання адміністративних послуг 

райдержадміністрацій та створення нових сучасних центрів надання 

адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування);  

оптимізації процедур надання публічних послуг та збільшення кількості 

послуг, що надаються в центрах;  
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забезпечення переведення найбільш популярних публічних послуг в 

електронну форму; 

запровадження системного моніторингу та оцінки якості надання 

публічних послуг;  

організації навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів, 

проведення семінарів-тренінгів для працівників центрів надання 

адміністративних послуг із відповідної тематики. 

Очікувані результати: 

збільшення: кількості суб’єктів підприємництва – до 2 %, чисельності 

працюючих на малих і середніх підприємствах регіону – до 3 %;  

розвиток діючих і створення не менше двох нових об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва; 

100 % створення мережі центрів надання адміністративних послуг при 

органах місцевого самоврядування;  

збільшення кількості територіальних підрозділів та мобільних ЦНАП, а 

також віддалених робочих місць адміністраторів; 

розширення спектру надання послуг суб’єктам підприємництва через 

ЦНАП в органах місцевого самоврядування та видів адміністративних послуг, у 

тому числі, які надаються в електронній формі. 
 

ІV. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя 
 

1. Грошові доходи населення та ринок праці. 

Головна мета: збільшення рівня трудових доходів населення на основі 

поступового відновлення економіки після пандемії COVID-19; збереження та 

розвиток трудового потенціалу, підвищення професійного рівня та 

конкурентоспроможності робочої сили, а також її мобільності на ринку праці. 

Основні завдання та заходи на 2021рік: 

підготовка проєкту Територіальної угоди між Запорізькою 

облдержадміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, 

Запорізькою обласною радою профспілок на  2021-2024 роки (з метою 

підвищення рівня оплати праці, розв’язання проблем зайнятості, соціального 

захисту працюючих) та імплементації її основних положень; 

здійснення заходів щодо прискорення темпів погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати (у т.ч. шляхом проведення роботи з центральними 

органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають розташовані 

на території області підприємства-боржники державного сектору економіки); 

розробка Програми зайнятості населення Запорізької області                       

на 2021-2023 роки та виконання заходів з її реалізації; 

вжиття заходів щодо подолання незадекларованої праці, у т.ч. проведення  

правової роз’яснювальної роботи; 

сприяння збереженню трудового потенціалу області, зокрема шляхом 

надання допомоги по частковому безробіттю тощо; 

забезпечення зайнятості безробітних громадян шляхом працевлаштування, 

залучення до громадських робіт або інших робіт тимчасового характеру; 

організація професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників і професійного навчання безробітних громадян, у тому числі 
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демобілізованих військовослужбовців – учасників антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил, виходячи з обумовлених процесами 

трансформації економіки потреб ринку праці; 

сприяння розвитку та підтримка підприємницьких ініціатив громадян, у 

тому числі жителів сільської місцевості, мешканців малих міст області, 

внутрішньо переміщених осіб і демобілізованих військовослужбовців - 

учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, у сфері малого 

та середнього бізнесу; 

удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, що 

сприятиме впровадженню престижності робітничих професій, формуванню 

мотивації до свідомого вибору професійної діяльності, збалансування попиту та 

пропозиції робочої сили на регіональному ринку праці. 

Очікувані результати: 

підвищення рівня середньої заробітної плати по області на 23,4 %;  

скорочення рівня безробіття, обчисленого за методологією МОП до 10,0 %; 

працевлаштування на новостворені робочі місця не менше 20 тис. осіб; 

скорочення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в 

установах та організаціях області. 
 

2. Соціальний захист населення. 

Головна мета: забезпечення соціального захисту та підтримки 

малозабезпечених і соціально незахищених верств населення та підвищення 

добробуту громадян пенсійного віку; забезпечення належних умов 

життєдіяльності учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих 

учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та внутрішньо 

переміщених осіб; збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку; створення дієвої системи надання допомоги постраждалим від 

гендерно зумовленого, домашнього насильства та торгівлі людьми.  

Основні завдання та заходи на 2021рік: 

забезпечення виконання функцій держави у сфері надання 

адміністративних послуг соціального характеру в об’єднаних територіальних 

громадах області, з використанням електронного сервісу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада» (об’єднання в єдиному 

інформаційному просторі офісу прийому документів від населення та 

підрозділів соціального захисту для прискорення отримання соціальної 

допомоги); 

забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх 

видів державних допомог, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством; 

формування та ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру 

осіб, які мають право на пільги, Єдиної інформаційної бази внутрішньо 

переміщених осіб, Реєстру отримувачів житлових субсидій; 

реалізація пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка»; 

виконання завдань і заходів Цільової програми соціальної підтримки 

населення Запорізької області «Назустріч людям»  на 2020-2024 роки (рішення 

обласної ради від 12.12.2019 № 135, зі змінами); 
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забезпечення визначення потреб осіб, які проживають у стаціонарних 

інтернатних установах та закладах, вжиття заходів щодо впровадження нових 

форм та моделей в організації діяльності інтернатних установ системи 

соціального захисту населення;  

забезпечення активної протидії та профілактики бездомності громадян 

шляхом надання соціальних послуг діючими центрами обліку бездомних осіб (у 

т.ч. відновлення документів, направлення на лікування тощо); 

продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на вирішення 

проблемних питань та забезпечення соціальної підтримки учасників АТО/ОСС, 

членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО/ОСС, вимушених переселенців 

(у т.ч.: поліпшення житлових умов; забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, професійною 

адаптацією; координація роботи громадських, благодійних, волонтерських, 

релігійних організацій для надання грошової, матеріальної, психологічної та 

іншої допомоги; забезпечення функціонування обласного Центру надання 

допомоги учасникам АТО/ОСС); 

збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом 

встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, 

придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів; 

реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, 

виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому  насильству 

та/або насильству за ознакою статі й гендерної нерівності у суспільстві, у т.ч.:  

проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань попередження 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, подолання 

гендерних стереотипів і протидії торгівлі людьми;  

надання кваліфікованої допомоги потерпілим від торгівлі людьми та дієвої 

допомоги сім’ям, де існує реальна загроза або є факти вчинення домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі;  

здійснення перерахунків пенсій відповідно до підвищених соціальних 

стандартів для осіб, які втратили працездатність, згідно з Законом України про 

державний бюджет на відповідний рік; 

постійний контроль за дотриманням пенсійного законодавства, цільовим 

використанням коштів Пенсійного фонду України, поліпшенням платіжної 

дисципліни роботодавців; 

спільна робота з органами державної виконавчої служби щодо погашення 

заборгованості до Пенсійного фонду України; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо нарахування та 

сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в засобах масової інформації, на сайтах управлінь та інших місцях 

загального доступу. 

Очікувані результати:  

максимальне охоплення населення області програмою житлових субсидій, 

у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – до 200 тис. 

домогосподарств; 
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забезпечення комплексного підходу в наданні соціальних послуг 

підопічним будинків-інтернатів системи соціального захисту (у т.ч. надання 

психологічної та фізичної реабілітації, забезпечення соціально-побутовими 

умовами); 

збільшення кількості учасників АТО/ОСС (до 300 осіб),  які охоплені 

послугами з психологічної, професійної реабілітації, санаторно-курортного 

лікування та інших видів соціальних послуг;  

 забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла до 11 осіб з 

числа безпосередніх учасників АТО/ООС (з інвалідністю внаслідок війни, 

внутрішньо переміщеним особам, членам сімей загиблих); 

охоплення послугами оздоровлення та відпочинку не менше ніж 29 % 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

збільшення загальних надходжень до бюджету Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області на 5,3 %. 
 

3. Поліпшення якості і доступності медичних послуг. 

Головна мета: покращення стану здоров’я шляхом підвищення 

доступності, якості та ефективності медичного обслуговування (з урахуванням 

потреб усіх груп населення та термінових викликів сьогодення, насамперед, 

спричинених  пандемією COVID-19). 

Основні завдання та заходи на 2021рік: 

продовження системної роботи щодо профілактики, виявлення на ранніх 

стадіях та лікування найбільш поширених і соціально небезпечних хвороб, а 

також запобігання поширенню хвороби COVID-19), у т.ч. шляхом реалізації 

Програми розвитку охорони здоров’я Запорізької області на 2018-2022 роки 

(рішення обласної ради від 01.03.2018 № 65, зі змінами); 

забезпечення подачею кисню не менше ніж 80 % ліжкового фонду закладів 

охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19; 

розгортання додаткових ліжок для надання медичної допомоги пацієнтам з 

гострим респіраторним захворюванням COVID-19, спричиненим коронавірусом  

SARS-CoV-2, забезпечення їх кисневою підтримкою, у разі необхідності – 

розгортання тимчасових госпіталів для надання медичної допомоги хворим на 

COVID-19; 

організація вакцинації населення проти COVID-19; 

сприяння добровільному медичному страхуванню працівників галузі 

охорони здоров’я, які задіяні при лікуванні пацієнтів з COVID-19; 

організація якісної та доступної медичної допомоги населенню Запорізької 

області при найбільш поширених неінфекційних захворюваннях в умовах 

поширення COVID-19, в першу чергу пацієнтам, які потребують невідкладної 

медичної допомоги; 

забезпечення достатнього рівня спроможності закладів охорони здоров’я 

до роботи в особливих умовах (забезпечення медичних закладів необхідним 

медичним обладнанням, лікарськими засобами та матеріалами, створення 

додаткових місць надання медичної допомоги (у разі необхідності та можливого 

зростання кількості інфікованих)); 
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покращення надання екстреної (швидкої) медичної допомоги населенню, 

доступності трансплантації та розвитку паліативної допомоги; 

підвищення якості та доступності спеціалізованої медичної допомоги; 

забезпечення якісною та доступною первинною медико-санітарною допомогою 

сільського населення;  

визначення потреб територіальних громад в добровільній інтеграції 

закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з можливістю подальшої 

спеціалізації цих закладів; 

зміцнення матеріально-технічного стану та розбудова закладів охорони 

здоров’я області, зокрема: 

придбання: додаткового лінійного прискорювача та комп'ютерного 

томографу для КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр» 

Запорізької обласної ради;   

введення в експлуатацію нового корпусу блоку дистанційної променевої 

терапії КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр»  Запорізької 

обласної ради; 

оновлення автопарку швидкої медичної допомоги КНП «ТМО «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької 

обласної ради; 

розробка проєктно-кошторисної документації та початок будівництва 

нового 3-х поверхового корпусу КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» 

Запорізької обласної ради;  

завершення комплексної термомодернізації корпусів КНП «Запорізька 

обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; 

зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я, зокрема 

шляхом підвищення кваліфікаційного рівня працівників, проведення роботи 

серед студентів щодо залучення їх до роботи в закладах охорони здоров’я, 

реалізації програми «місцевих» стимулів; 

реалізація заходів щодо популяризації та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я  серед молоді. 

Очікувані результати:  

зниження: 

рівня материнської смертності; 

показника малюкової смертності; 

зменшення темпів приросту смертності населення від COVID-19; 

забезпечення киснем 80% ліжок закладів охорони здоров'я області І хвилі, 

які визначені для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19; 

створення кадрового резерву медичних працівників для роботи в 

госпіталях, виділених для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19; 

придбання спеціалізованого медичного транспорту; 

зниження показника смертності до року від онкологічних хвороб з числа 

вперше зареєстрованих. 
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4. Підвищення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти. 

Удосконалення системи управління освітою. 

Головна мета: подальше формування ефективної мережі закладів: 

дошкільної та позашкільної освіти, загальної середньої освіти, впровадження 

профільної середньої освіти, забезпечення функціонування ліцеїв академічного 

та професійного спрямування; забезпечення рівного доступу до освітніх послуг 

усіх категорій населення; зміцнення матеріально технічної бази закладів освіти 

усіх рівнів. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

реалізація заходів Програми розвитку освіти Запорізької області  

на 2018-2022 роки (рішення обласної ради від 30.11.2017 № 54, із змінами); 

розробка та послідовна імплементація Стратегічного плану розвитку 

мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області  

на 2021-2027 роки; 

 продовження роботи з впорядкування сучасної мережі закладів освіти 

відповідно до чинного законодавства, зокрема: розробка перспективної карти 

закладів загальної середньої освіти, що надаватимуть послуги з профільного 

навчання професійного та академічного спрямування, створення опорних шкіл, 

розвиток дошкільної та позашкільної освіти; 

подальше облаштування закладів освіти (у рамках реалізації Концепції 

«Нова українська школа»), зокрема придбання обладнання для їдалень/ 

харчоблоків, STEM-лабораторій та кабінетів  природничо-математичних 

дисциплін; 

забезпечення підвезення учнів до закладів середньої освіти області 

шкільними автобусами, які відповідають необхідним технічним та безпековим 

вимогам (зокрема, придбання до 10 автобусів за рахунок усіх джерел 

фінансування); 

сприяння у наданні освітніх послуг особам з особливими освітніми 

потребами та подальше впровадження інклюзивного навчання (у т.ч. оснащення 

інклюзивно-ресурсних центрів, підготовка та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, облаштування приміщень  закладів освіти для доступу 

всіх категорій населення); 

забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо підготовки 

та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників закладів системи загальної середньої освіти; 

створення умов для доступу до якісної позашкільної освіти, збереження та 

розвиток мережі закладів позашкільної освіти, гуртків, груп та інших творчих 

об’єднань, створення їх філій; 

впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій та 

педагогічних методик, а саме: забезпечення доступу до якісних навчальних 

матеріалів (е-підручників, онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів, відео, 3Д-

моделей, VR-лабораторій тощо), впровадження електронних освітніх систем для 

закладів загальної середньої освіти (е-щоденників, е-журналів тощо); 

проведення реконструкцій/капітальних ремонтів закладів освіти області із 

застосуванням енергозберігаючих технологій та універсального дизайну, у тому 

числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 
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Очікувані результати:  

відкриття нових 100 місць для здобуття дошкільної освіти; 

зростання показника охоплення дітей дошкільною освітою 3-6 (7) років у 

міській та сільській місцевостях;  

оптимізація мережі закладів освіти: створення до 15 гімназій, 3 ліцеїв,  3 

опорних шкіл та належне їх матеріально-технічне оснащення; 

додаткове відкриття 100 інклюзивних класів та 30 інклюзивних груп у 

існуючих закладах дошкільної освіти; 

впровадження електронних освітніх систем (е-журналів) для чотирьох 

закладів загальної середньої освіти;  

охоплення позашкільною освітою не менше 80 % дітей шкільного віку; 

відкриття 2 нових навчально-практичних центрів; 

зростання показника охоплення учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти дуальною формою навчання на 56 осіб; 

 оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти усіх рівнів. 
 

5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту. 

Головна мета: здійснення захисту прав та законних інтересів дітей, у 

першу чергу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому 

числі шляхом забезпечення права на зростання в сімейному середовищі, 

розвитку сімейних форм виховання; 

створення сприятливих умов для: 

розвитку і самореалізації молоді (з урахуванням забезпечення гендерної 

рівності в суспільстві), формування її громадянської позиції та національно-

патріотичної свідомості; 

залучення широких верств населення до масового спорту як важливої 

складової здорового способу життя; 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
 здійснення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, зокрема шляхом: 

розвитку сімейних форм виховання, влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування до прийомних сімей;  

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, та осіб з їх числа 

віком від 18 до 23 років; 

ініціювання та лобіювання розробки загальнодержавної програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа (у т.ч. передбачивши її державне фінансування на заходи по 

Запорізькій області в обсязі 110 млн грн для забезпечення житлом  

до 300 дітей); 

 забезпечення профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, 

раннього соціального сирітства з метою попередження потрапляння дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, у заклади інституційного догляду і 

виховання дітей;  

створення сприятливих умов для розвитку, самореалізації та патріотичного 

виховання молоді, у т.ч. шляхом  розбудови відповідної інфраструктури; 
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активне залучення молоді до участі у всеукраїнських і регіональних 

інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах; 

організація та проведення конкурсу проєктів, тренінгів освітньо-

навчальної програми «Молодіжний працівник» серед представників громадських 

організацій та фахівців молодіжної сфери; 

реалізація заходів Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація»;  

 розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво (зокрема, 

стадіонів та мультифункціональних майданчиків) та модернізація спортивних 

споруд, модернізації наявної матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; 

 забезпечення підготовки та участі спортсменів області у всеукраїнських, 

міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту;   

 заохочення спортсменів – кандидатів на участь у міжнародних змаганнях, 

зокрема, шляхом відзнак та стипендій. 

Очікувані результати: 

 забезпечення  права на сімейне виховання не менш ніж 92 % дітей, із 

загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

забезпечення тимчасовим житлом на термін до 3-х років 30 осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у соціальному 

гуртожитку; 

підвищення рівня залучення молоді до заходів, спрямованих на творчий і 

духовний розвиток, інтелектуальне самовдосконалення; 

охоплення заняттями у спортивних школах області понад 25 тис. дітей та 

учнівської молоді віком  від 6 до 17 років; 

успішна реалізація проєктів з розбудови спортивної інфраструктури,  

зокрема - завершення робіт з реконструкції басейну  КЗ «Запорізька обласна 

школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної  ради; 

 поліпшення результатів виступів спортсменів області на всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях. 
 

6. Культурний простір та збереження культурної спадщини, 

використання туристичного потенціалу. 

Головна мета: збереження та популяризація об’єктів культурної 

спадщини, національних звичаїв та традицій, духовних надбань Запорізького 

краю;  

реалізація курортно-рекреаційного потенціалу; маркетингове просування 

туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

ефективне використання потенціалу туристичного потенціалу, розбудова 

та розвиток Національного заповідника «Хортиця» (зокрема, в рамках  

Інвестиційного атласу України: «25 магнітів» – розвитку перспективних точок 

тяжіння в регіонах, що приваблюють таланти, інвестиції та туристичні потоки), 

реконструкція музейного комплексу Національний історико-археологічний 

заповідник «Кам’яна Могила»,  реставрація пам’яток культурної спадщини, 
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зокрема Василівського історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба 

Попова»; 

участь у: 

пілотному проєкті  Міністерства культури та інформаційної політики 

України щодо створення поліфункціональних Центрів культурних послуг, 

впровадження нових креативних модулів та інноваційних форм роботи; 

формуванні та реалізації державної цільової програми з розвитку народних 

художніх промислів України; 

осучаснення матеріально-технічної бази та модернізація закладів культури 

і мистецтва, у тому числі сільської місцевості, для надання культурних послуг 

мешканцям сіл та малих міст;  

оновлення музейних експозицій, створення сучасного наукового 

музейного продукту, який максимально задовольнить потреби представників 

територіальних громад та туристів з різних регіонів України та світу; 

надання якісних культурно-мистецьких та інформаційно-просвітницьких 

послуг населенню, підготовка та проведення соціально важливих культурно-

мистецьких заходів загальнодержавного, обласного та регіонального рівнів 

(у т.ч. покращення їх кількісного та якісного змісту з акцентом на патріотичне 

виховання та збереження народних традицій); 

розробка Програми розвитку рекреаційно-курортного комплексу та 

туризму в Запорізькій області на 2021-2025 роки, а  також реалізація її заходів; 

розробка та послідовна імплементація завдань Стратегії розвитку туризму 

у Запорізькому регіоні до 2027 року;  

формування нетривіального туристичного бренду Запорізького краю, 

позитивного іміджу туристичних магнітів області.  

Очікувані результати: 

покращення якості культурних послуг населенню, створення комфортних 

умов для відвідувачів, збільшення відвідувачів закладів культури і мистецтва; 

збереження  та популяризація об’єктів нерухомої культурної спадщини, 

включення їх до туристичних маршрутів області, України, міжнародних 

туристичних маршрутів; 

збільшення на 20 % кількості туристів, що відпочивають у межах області; 

збільшення на 28 % обсягу надходжень до місцевих бюджетів від сплати 

туристичного збору;  

 створення брендбуку Запорізької області. 
 

7. Житлово-комунальне господарство, забезпечення населення житлом. 

Головна мета: підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

усім категоріям споживачів; розбудова і модернізація інженерних мереж та 

інших об’єктів комунального господарства; подальше впровадження ефективних 

форм управління житловими будинками та сприяння створенню конкурентних 

умов на ринку житлово-комунальних послуг. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

забезпечення розробки та затвердження обласної програми «Питна вода 

Запорізької області» на  2021-2025 роки, а також реалізація у рамках її виконання 

запланованих  проєктів (зокрема, завершення розпочатих проєктів по 

https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-kulturi-ta-informacijnoyi-politiki-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-kulturi-ta-informacijnoyi-politiki-ukrayini
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водопостачанню с. Петрівське Вільнянського району, с. Володимирівка 

Приазовського району; с. Вільне, с. Кирпотине та с. Новотавричеське 

Оріхівського району); 

лобіювання вирішення питання щодо реалізації проєкту будівництва 

зовнішніх мереж та споруд водопостачання й водовідведення туристичної 

локації - селища Кирилівка Якимівського району в рамках Програми Danida 

Business Finance (DBF); 

сприяння розвитку КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради, зокрема 

шляхом модернізації ресурсно-технічної бази підприємства та реалізації 

відповідних будівельних проєктів; 

забезпечення розробки та затвердження: 

Програми сприяння створенню ефективного власника житлового фонду 

Запорізької області на 2021-2023 роки та реалізація у рамках її виконання 

запланованих заходів (зокрема, з фінансової підтримки (мікрогранти) для 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків); 

Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Запорізької 

області на 2021 – 2025 роки; 

сприяння розвитку житлового будівництва, забезпечення населення 

житлом, зокрема за рахунок надання довгострокових кредитів у рамках 

реалізації відповідних обласних програм, зокрема: 

програми «Молодій запорізькій родині – доступне житло» на                               

2018-2022 роки (рішення обласної ради від 01.03.2018 № 66, зі змінами); 

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 (рішення обласної ради від 01.03.2018 

№ 67, зі змінами). 

Очікувані результати: 
збільшення на 353 тис. осіб кількості населення, що отримало доступ до 

питної води нормативної якості та послуг  водовідведення; 

реалізація енергоефективних заходів в будинках діючих ОСББ; 

забезпечення доступним житлом понад 50 сімей, у т.ч. внутрішньо 

переміщеним осіб, учасників АТО/ООС та молодих сімей. 

 

V. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 
 

 

1. Охорона навколишнього природного середовища. 

Головна мета: реалізація екологічної політики, спрямованої на 

стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 

території області, у тому числі шляхом збереження природних екосистем та 

впровадження екологічно збалансованої системи природокористування. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

 розробка та затвердження Комплексної програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки Запорізької області на 2021-2027 роки, а також забезпечення реалізації 
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завдань, заходів (проєктів) та програмних показників; 

будівництво та реконструкція очисних споруд, мереж каналізації та споруд 

для збирання вод поверхневого стоку, зокрема проведення реконструкції 

каналізаційних очисних споруд у м. Гуляйполе Гуляйпільського району, 

м. Оріхів Оріхівського району та смт Мирне Мелітопольського району; 

лобіювання на державному рівні вирішення питання щодо придбання та 

встановлення на території області обладнаних стаціонарних автоматизованих 

постів контролю забруднення навколишнього середовища; 

продовження співпраці з суб’єктами господарювання, об’єкти яких 

належать до першої групи підприємств-забруднювачів повітря, з метою 

покращення атмосферного повітря у м. Запоріжжя, зокрема у рамках 

Меморандуму між ПАТ «Запоріжсталь» та Запорізькою обласною державною 

адміністрацією (укладений 21.10.2020); 

заходи з виконання ревіталізації середніх та малих річок; 

розробка та затвердження проєкту Регіонального плану управління 

відходами Запорізької області до 2030 року (у рамках виконання Національного 

плану управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р);  

будівництво, реконструкція та розширення полігонів твердих побутових 

відходів, у тому числі проєктні роботи; 

сортування, переробка, утилізація та знешкодження побутових та 

промислових відходів, у т. ч. небезпечних, шляхом сприяння реалізації проєкту з 

будівництва сміттєпереробного комплексу в м. Запоріжжя; 

запобігання зменшенню площі цілинного степу; 

збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області, 

зокрема шляхом створення лісових насаджень на еродованих землях та догляд за 

ними, розробки проєктів землеустрою з організації та встановлення меж 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, 

створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-

заповідного фонду; 

реалізація природоохоронних заходів на території Національного 

Заповідника «Хортиця»; 

сприяння функціонуванню обладнаної пересувної лабораторії контролю 

довкілля Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України»; 

формування екологічної культури мешканців області, забезпечення участі 

громадськості у розв’язані екологічних проблем, зокрема шляхом інформування 

населення. 

Очікувані результати: 
запровадження постійного моніторингу якості атмосферного повітря;  

зменшення скидів забруднених зворотних вод, що надходять у водні 

об’єкти області; 

покращення екологічного стану водних об’єктів; 

збільшення обсягів утилізації відходів; 

 зменшення кількості несанкціонованих звалищ сміття; 

підвищення рівня інформованості населення щодо стану довкілля та 
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залучення громадськості до вирішення екологічних проблем шляхом 

інформування громадськості щодо розв’язання екологічних проблем; 

зберігання площі цілинного степу шляхом створення нових територій 

природно-заповідного фонду; 

збільшення площі існуючих територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

 

2. Техногенна безпека та цивільний захист населення. 

Головна мета: підвищення рівня та забезпечення постійної готовності 

органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, 

спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення гарантованої безпеки і захисту населення та територій.  

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

реалізація заходів обласної цільової Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2018-2022 роки (рішення обласної ради від 01.03.2018 № 62, зі змінами) та 

Програми з організації рятування людей на водних об’єктах Запорізької області 

на 2020-2024 роки (рішення обласної ради від 27.02.2020 № 86); 

розробка Програми подальшого нарощування регіонального 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій на 

2021-2025 роки та забезпечення виконання програмних показників; 

поетапна модернізація регіональної та місцевих автоматизованих систем 

централізованого оповіщення;  

сприяння  створенню  нових підрозділів місцевої пожежної охорони на 

території об’єднаних територіальних громад; 

удосконалення системи підготовки і навчання з питань цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів управління, 

сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях; 

лобіювання на державному рівні вирішення питання щодо впровадження 

системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112; 

використання вертолітної техніки для проведення аварійно-пошукових та 

аварійно-рятувальних робіт. 

Очікувані результати: 
забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення області; 

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру; 

зменшення кількості загиблих та постраждалих внаслідок надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій; 

підвищення рівня підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 
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VІ. Ефективне управління у сфері регіонального розвитку 
 

1. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат. 

 Головна мета: проведення раціональної та ефективної бюджетно-

податкової політики, забезпечення дотримання фінансової дисципліни та 

економного й результативного витрачання бюджетних коштів.  

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених 

бюджетних призначень із забезпеченням їх ефективного та раціонального 

використання; 

забезпечення ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування у вирішенні питань наповнення бюджетів усіх 

рівнів відповідно до темпів зростання макроекономічних показників області (у 

т.ч. збільшення надходжень плати за землю за рахунок організації перегляду 

договорів оренди земель у частині ставок та збільшення рівня охоплення 

договорами оренди земель державної та комунальної власності, оновлення 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів);  

 удосконалення підходів до формування та виконання місцевих бюджетів 

(зокрема: запровадження середньострокового бюджетного планування на рівні 

місцевих бюджетів, застосування програмно-цільового методу бюджетування на 

рівні усіх місцевих бюджетів, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо змін законодавства з питань формування та виконання місцевих 

бюджетів);  

підвищення ефективності використання бюджетних коштів (зокрема: 

забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання 

бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчо-

нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів, зосередження 

фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проєктів та цільових 

програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури); 

 підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів податкового 

боргу за рахунок посилення контролю за додержанням податкового 

законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до 

бюджетів податків, зборів, інших платежів; 

 запровадження системної роботи комісій з наповнення місцевих бюджетів 

з питань, пов’язаних із легалізацією трудових відносин та заробітної плати, 

скороченням кількості підприємств, де заробітна плата виплачується нижче від 

законодавчо встановленого мінімуму, та погашенням податкового боргу зі 

сплати платежів до місцевих бюджетів; 

планування обсягів видатків, спрямованих насамперед на соціально-

економічний результат, підвищення відповідальності розпорядників бюджетних 

коштів. 

Очікувані результати: 

забезпечення виконання затверджених показників по доходах (без 

трансфертів) і видатках місцевих бюджетів; 

підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів. 
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2. Розвиток самодостатніх та спроможних територіальних громад. 

Головна мета: подальша реалізація державної політики у сфері 

децентралізації влади, реформуванні місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою; здійснення підтримки розвитку та 

спроможності новостворених територіальних громад.  

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

участь у формуванні, вдосконаленні та імплементації відповідного 

законодавства, нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального; 

продовження роботи щодо реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014  № 333-р; 

проведення оцінки спроможності територіальних громад відповідно до 

 Методики формування спроможних територіальних громад затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015  № 214 (із змінами); 

здійснення методично-консультативного супроводу діяльності 

територіальних громад у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального 

устрою;  

проведення семінарів, практикумів, надання методичної допомоги 

територіальним громадам при підготовці проєктів регіонального розвитку для 

отримання коштів державного бюджету на розвиток інфраструктури, а також для 

участі в конкурсі інвестиційних програм та проєктів, які можуть фінансуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 

залучення об’єднаних територіальних громад до реалізації проєктів 

(програм), які фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, 

що надається країнами-донорами та міжнародними організаціями; 

проведення навчань та надання методичної допомоги посадовим особам 

місцевого самоврядування з питань децентралізації фінансової системи, надання 

адміністративних послуг, підготовки регіональних проєктів і програм, 

розроблення містобудівної документації, забезпечення ефективного управління 

земельними ресурсами; 

сприяння співпраці з Агенцією регіонального розвитку Запорізької області, 

зокрема з питань розробки та реалізації проєктів розвитку територій області, 

залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів; 

сприяння покращенню якості надання послуг у сфері освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, створенню підрозділів 

місцевої пожежної охорони ОТГ тощо. 

Очікувані результати: 

100 % мешканців Запорізької області проживають в спроможних 

територіальних  громадах; 

територіальні громади Запорізької області мають високий та середній 

рівень спроможності. 
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3. Підвищення ефективності просторового планування в регіоні. 

Головна мета: розвиток системи планування просторового розвитку на 

основі оновленої містобудівної документації регіонального і місцевого рівня 

задля сталого збалансованого розвитку територій; 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 

осучаснення Схеми планування території Запорізької області (рішення 

обласної ради від 29.12.2011 № 4), у т.ч. шляхом розробки заходів                         

на 2021-2023 роки щодо внесення змін та виконання І етапу – підготовки 

картографічної основи; 

розробка та реалізація заходів щодо планування території Запорізької 

області на 2021-2023 роки (затвердження містобудівної документації місцевого 

рівня, у тому числі розробка комплексних планів просторового розвитку 

територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і 

детальних планів територій); 

розробка  та реалізація нової Регіональної програми створення 

містобудівного кадастру Запорізької області, з метою створення містобудівного 

кадастру на регіональному рівні та організації електронної взаємодії з 

Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на 

нерухоме майно, реєстрами (переліками) об’єктів культурної спадщини, 

екологічними та іншими офіційними кадастрами, реєстрами і базами даних; 

розробка та встановлення прикладного програмного забезпечення, 

формування інформаційної моделі, проведення адаптації існуючих матеріалів та 

наповнення адаптованими даними містобудівного кадастру на регіональному 

рівні, придбання, організація системи захисту інформації та доступ до 

інформаційних ресурсів містобудівного кадастру; 

Очікувані результати: 

розроблення та затвердження 30 генеральних планів населених пунктів 

територіальних громад; 
 

4. Забезпечення законності та правопорядку. 

Головна мета: забезпечення на території області: протидії злочинності та 

профілактики правопорушень, публічної безпеки та порядку; заходів із захисту прав 

і законних інтересів громадян; розв'язання проблем оборонного характеру. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
забезпечення запобігання та протидії злочинності, у т.ч. шляхом виконання 

заходів Програми профілактики правопорушень та забезпечення громадської 

безпеки в Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної бази Головного 

управління Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької 

області, Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону 

України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, Головного 

управління ДФС в Запорізькій області, Управління патрульної поліції у                          

м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 роки (рішення 

обласної ради від 06.04.2017 № 56, зі змінами); 

підвищення рівня територіальної та регіональної оборони області, у т.ч. 

через виконання заходів Програми сприяння розвитку матеріально-технічної 

бази, соціальної, інформаційної та організаційної підтримки військових частин 



 59 

Запорізька область 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України на 2017-2021 роки (рішення обласної ради 

від 06.04.2017 № 59, зі змінами); 

проведення інформаційно-просвітницьких акцій щодо підвищення 

патріотичної свідомості населення, престижу Збройних Сил України, 

Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, волонтерського 

руху;  

виконання державного завдання з відбору громадян до вступу на військову 

службу за контрактом, призову на строкову службу та проведення заходів з 

допризовної підготовки, у т.ч. за рахунок  виконання заходів обласних програм: 

«Призовна дільниця» на 2020-2024 роки (рішення обласної ради від 27.02.2020 

№ 87), «Про забезпечення заходів мобілізації на території області                            

у 2017-2021 роках» (рішення обласної ради  від 06.04.2017 № 58, зі змінами). 

Очікувані результати: 

 збільшення відсотка розкриття злочинів; 

 зниження рівня злочинності; 

 зменшення правопорушень на вулицях та в громадських місцях; 

 підвищення рівня захисту правоохоронними органами прав, свобод і 

власності громадян, створення безпечних умов життя. 

 

5. Створення умов для розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства. 

Головна мета: подальший розвиток інформаційної галузі області як 

складової інформаційного простору держави; забезпечення ефективних 

процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, 

регіональної політики, вирішення питань місцевого значення. 

Основні завдання та заходи на 2021 рік: 
створення сприятливих умов розвитку в області громадянського 

суспільства, місцевого самоврядування шляхом залучення представників 

інституцій громадянського суспільства до формування та реалізації в області 

державної (регіональної) політики, а саме: включення представників інституцій 

громадянського суспільства до консультативно-дорадчих органів, забезпечення 

прозорості та гласності у прийнятті управлінських рішень через організацію та 

проведення публічних громадських обговорень; 

вивчення громадської думки щодо суспільно-політичних, соціально-

економічних питань розвитку області, інформаційної сфери, окремих галузей, у 

тому числі за рахунок забезпечення ефективної взаємодії з представниками 

громадських організацій, громадськістю (зокрема, шляхом проведення нарад, 

форумів, семінарів, засідань за круглим столом, консультацій тощо); 

забезпечення висвітлення діяльності обласної ради, облдержадміністрації 

та громадських організацій з формування та реалізації державної політики у 

різних сферах суспільного життя; 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо увічнення пам’яті 

жителів області, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України під 

час проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на сході 

України;  
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сприяння розвитку волонтерського та громадського  патріотичного руху,  а 

також книговидання місцевих авторів та суспільно-значимої літератури. 

Очікувані результати: 

посилення прозорості та відкритості у діяльності влади, сприяння 

проведенню громадського моніторингу за діяльністю органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування в області;  

увічнення пам’яті учасників боротьби за свободу та незалежність України 

всіх часів; 

розвиток та популяризація творчості місцевих авторів. 
 

VІІ. Джерела фінансування Програми 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької 

області на 2021 рік як прогнозний документ місцевого рівня не передбачає 

фінансування. Виконання завдань та заходів Програми, а також досягнення 

прогнозних показників здійснюється через економічні важелі державного 

регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм (див. додаток 

2) та проєктів регіонального розвитку (орієнтовний перелік див. додаток 3),         

з урахуванням реальних можливостей залучення різних джерел фінансування,    

у т.ч. це:  

 

кошти державного бюджету України, зокрема державного фонду 

регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм 

та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 

спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

кошти місцевих бюджетів;  

кошти міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС; 

кошти інвесторів, власні кошти підприємств; 

кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.  
 

VIII. Моніторинг фактичного впливу реалізації Програми на довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення 
Моніторинг наслідків реалізації Програми для довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення проводиться разом із підготовкою інформації про підсумки її 

виконання. 

Здійснення моніторингу впливів базуватиметься на розгляді обмеженого 

числа відібраних показників (індикаторів), які демонструють наслідки для 

довкілля, в тому числі для здоров'я населення: 

обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис. т; 

загальний обсяг водовідведення, в тому числі нормативно очищених 

стічних вод та забруднених зворотних вод, млн. м
3
; 

питома вага використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від 

загального обсягу утворених, %; 

кількість виявлених та ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ, 

одиниць; 

кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території 

області, одиниць; 



 61 

Запорізька область 

площа земель природно-заповідного фонду, %;  

кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань за класами хвороб 

(новоутворення; хвороби органів дихання), на 100 тис. населення, одиниць; 

показник малюкової смертності, ‰; 

забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. 

наявного населення), лікарів; 

укомплектованість закладів охорони здоров'я в сільській місцевості 

лікарями, які надають первинну медичну допомогу, %. 
_______________________________________ 

 

 

 

 

Директор       Департаменту  

економічного    розвитку   і  
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Запорізька область 

 Додаток 1 

до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Запорізької області на 2021 рік  
 

 

Основні показники економічного і соціального розвитку Запорізької області на 2021 рік 
 

 

Показники 
Од. 

виміру 
2019 рік 

звіт 

2020 рік 2021 рік 

програма 
очікуване 
виконання 

програма 
відсоток до 
очікуваного 
2020 року 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Індекс промислової продукції до попереднього року 
% 95,4 101,0 91,0 101,0 Х 

у тому числі по галузях:       
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів % 101,1 103,0 100,5 103,0 Х 
Переробна промисловість % 94,0 100,4 93,0 101,0 Х 
з неї:       
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів % 97,5 101,4 100,1 100,6 Х 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів % 95,4 105,0 73,0 100,0 Х 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення % 96,4 100,0 101,0 100,0 Х 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції % 94,9 101,0 93,0 101,0 Х 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції % 99,5 101,0 92,0 100,0 Х 

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устаткування % 97,1 102,0 91,5 101,5 Х 
машинобудування % 90,4 98,0 87,0 101,5 Х 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря % 97,2 101,0 84,0 100,0 Х 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг) млн грн 195079,2 219489,3 175571,3 189617,0 108,0 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

Індекс сільськогосподарської продукції до 
попереднього року у всіх категоріях господарств % 129,5 89,4 87,2 102,3 Х 
Виробництво основних видів сільськогосподарських 
культур за всіма категоріями господарств 

 
 

    

Зернові культури (у вазі після доробки) тис. тонн 3339,1 2861,7 2771,3 2811,3 101,4 
у тому числі пшениця тис. тонн 2390,6 2146,3 1978,4 2012,9 101,7 
Олійні культури - всього тис. тонн 1235,6 1185,6 984,5 1030,6 104,7 
у тому числі соняшник тис. тонн 1020,5 972,1 773,1 837,0 108,3 
Картопля тис. тонн 218,7 219,1 210,2 212,5 101,1 
Овочі   тис. тонн 273,9 261,0 267,6 270,8 101,2 
Плоди та ягоди тис. тонн 51,6 55,0 50,2 50,9 101,4 
Виробництво основних видів продукції 
тваринництва, поголів’я худоби та птиці за всіма 
категоріями господарств       
Реалізація худоби та птиці  
(у живій вазі) 

тис. тонн 
64,9 64,1 65,0 65,1 100,1 

Молоко тис. тонн 220,1 220,9 212,7 212,9 100,1 
Яйця млн штук 678,4 681,1 662,7 664,7 100,3 

Обсяг капітальних інвестицій млн грн 14876,7 18400,0 13400,0 14100,0 105,2 
у т. ч. на одну особу грн 8772,5 10923,1 7902,0 8368,0 105,9 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі  млн грн 45225,5 -
1
 55592,4 63931,3 115,0 

у т. ч. в розрахунку на одну особу грн 26947,2 -
1 

33061,2 38385,7 116,1 

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 
(в порівнянних цінах) до попереднього року % 110,2 -

1 
111,3 107,7 Х 

Зовнішня торгівля 
товарами – всього $ млн 4610,4 5163,1 3952,6 4210,7 106,5 
Експорт товарів $ млн 3080,6 3322,6 2868,0 2925,4 102,0 
Імпорт товарів $ млн 1529,8 1840,5 1084,6 1285,3 118,5 
Прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі,  
крім реінвестування доходів):  
надійшли протягом року  $ млн 11,5 -

1 
1,1 1,6 145,5 

                                                 
1
 - заміна показника у зв’язку з впровадженням оновлених стандартів зі статистики 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходи  місцевих бюджетів – всього млн грн 24306,3 19704,3 19233,2 19271,7
2
 100,2 

в т.ч. дотації, субвенції млн грн 10737,8 6278,5 6278,5 6237,7
2 

99,4 
Видатки місцевих бюджетів – всього млн грн 25199,5 21530,4 21530,4 25550,6

2 
118,7 

Фонд оплати праці штатних працівників  млн грн 44175,5 52137,6 45642,2 56301,8 123,4 
Середньооблікова кількість штатних працівників  тис. осіб 351,3 348,7 341,0 341,0 100,0 
Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника 

 
грн 10480,0 12460,0 11154,0 13759,0 123,4 

Середня чисельність наявного населення за рік тис. осіб 1696,6 1684,5 1681,5 1665,5 99,0 
Робоча сила у працездатному віці (за методологією 
МОП) тис. осіб 785,2 -

3
 775,0 781,0 100,8 

Зайняте населення у віці  
15-70 років (за методологією МОП) тис. осіб 741,6 738,0 724,0 733,0 101,2 
Безробітне населення (за методологією МОП) тис. осіб 77,5 76,5 84,0 81,0 96,4 
Рівень безробіття  
(за методологією МОП) % 9,5 9,3 10,5 10,0 Х 
Чисельність прийнятих на роботу на створені нові 
робочі місця тис. осіб 18,5 20,0 20,0 20,0 100,0 
Кількість малих підприємств один. 14975 14967 15120 15270 101 
Кількість середніх підприємств один. 651 604 661 674 102 

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних 
осіб осіб 70329 71569 72080 73142 101,5 

Кількість найманих працівників малих підприємств 
тис. осіб 63 63,8 62 63,8 103 

Кількість найманих працівників середніх 
підприємств тис. осіб 116,3 99,3 112,0 115,3 102,9 

 

_____________________________________ 

 

 

Директор Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі облдержадміністрації                                                                                Оксана  МАТВІЇШИНА 

                                                 
2
 - проєкт показників програми на 2021 рік розраховано з урахуванням індексів інфляції: оплата праці і нарахування на заробітну плату – 34,0 %; оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 8,7 %; інші видатки – 7,3 % 
3
 - заміна показника у зв’язку з впровадженням оновлених стандартів зі статистики 
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 Додаток 2 
до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2021 рік  

 
 

 

Перелік програм, які передбачається фінансувати у 2021 році 
 
 

№ 

з/п 
Назва регіональної Програми 

 
Дата, номер рішення обласної ради 

про затвердження Програми 
Розробник Програми 

 
 

1 2 3 4 

Розвиток реального сектору економіки 

1 Програма з підвищення рівня енергоефективності 

Запорізької області на період до 2025 року (проєкт)  

Підлягає затвердженню  Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури облдержадміністрації 

2 Комплексна програма підтримки та розвитку 

агропромислового комплексу Запорізької області на 

період до 2025 року (проєкт)  

Підлягає затвердженню Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

3 Комплексна програма розвитку малого і середнього 

підприємництва в Запорізькій області на 2021- 

2023 роки (проєкт)  

Підлягає затвердженню Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика 

4 Програма розвитку міжнародного співробітництва, 

євроінтеграційних процесів та формування позитивного 

іміджу Запорізької області на 2019-2021 роки  

Рішення обласної ради  

від 14.03.2019 № 35 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньо-

економічної діяльності облдержадміністрації 

 

5 Стратегія залучення інвестицій в економіку 

Запорізької області до 2027 року (проєкт) 

Підлягає затвердженню Управління зовнішніх зносин та зовнішньо-

економічної діяльності облдержадміністрації 

Розвиток логістично-транспортного потенціалу, покращення стану автомобільних доріг області 

6 Програма розвитку автомобільних доріг Запорізької 

області на 2020-2022 роки 

Рішення обласної ради  

від 12.12.2019 № 136 

Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури облдержадміністраці 

7 Програма розвитку автомобільного транспорту  в 

Запорізькій області на 2019-2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 14.03.2019 № 34 

Департамент промисловості та розвитку 

інфраструктури облдержадміністрації 

Розвиток соціальної сфери 

8 Комплексна обласна програма з оздоровлення та 

відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та 

протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки  

Рішення обласної ради  

від 26.01.2017 № 57, зі змінами 

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 

9 Програма зайнятості населення Запорізької області на 

2021-2023 роки (проєкт)  

Підлягає затвердженню Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

10 Цільова програма соціальної підтримки населення 

Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-   2024 роки  

Рішення обласної ради  

від 12.12.2019 № 135, зі змінами  

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

11 Цільова регіональна програма «Сільське подвір'я»  Рішення обласної ради 

 від 27.11.1998 № 7, зі змінами 

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

12 Програма сприяння створенню ефективного власника 

житлового фонду Запорізької області на 2021–2023 

роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 

13 Обласна програма «Молодій запорізькій родині - 

доступне житло» на 2018-2022 роки 

Рішення обласної ради  

від 01.03.2018  № 66, зі змінами 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації  

14 Обласна програма «Питна вода Запорізької області» 

на 2021- 2025 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації  

15 Програма 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  

Рішення обласної ради 

 від 01.03.2018 № 67, зі змінами 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 

16 Обласна Програма забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб Запорізької області                                          

на 2021-2025 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації  

Розвиток гуманітарної сфери 

17 Програма розвитку охорони здоров’я у Запорізькій 

області на 2018-2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 01.03.2018 № 65, зі змінами 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

18 Програма  розвитку освіти Запорізької області на 

2018-2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 30.11.2017 № 54, зі змінами 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

19 Програма розвитку рекреаційно-курортного 

комплексу та туризму в Запорізькій області на 2021-

2025 роки (проєкт)  

Підлягає затвердженню Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації 
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20 Програма розвитку культури Запорізької області на 

2018-2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 01.03.2018 № 60, зі змінами 

Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації 

21 Програма підтримки розвитку культур національних 

меншин у Запорізькій області на 2018-2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 01.03.2018 № 61, зі змінами 

Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації 

22 Програма збереження і використання об’єктів 

культурної спадщини Запорізької області на 2019- 

2023 роки  

Рішення обласної ради  

від 14.03.2019 № 36 

Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації 

23 Обласна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа на 2019-2023 роки  

Рішення обласної ради  

від 14.03.2019 № 37 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

24 Цільова програма розвитку фізичної, культури і 

спорту в Запорізькій області на 2017-2021 роки  

Рішення обласної ради  

від 26.01.2017 № 58, зі змінами 

Управління молоді, фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації 

25 Обласна цільова програма «Молодь Запорізького 

краю на 2017-2021 роки»  

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 65, зі змінами 

Управління молоді, фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації 

26 Обласна цільова програма національно-патріотичного 

виховання молоді на 2017-2021 роки  

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 64, зі змінами 

Управління молоді, фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації 

27 Програма підтримки розвитку козацтва у Запорізькій 

області на 2021-2024 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

28 Програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Запорізькій області на 2021-2024 роки 

(проєкт)  

Підлягає затвердженню Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

29 Програма сприяння розвитку інформаційної галузі 

області на  2021-2024 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Безпека життєдіяльності людини. Забезпечення законності та правопорядку 

30 Обласна цільова Програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 01.03.2018 № 62, зі змінами 

Департамент з питань 

цивільного захисту населення 

облдержадміністрації 

31 Програма подальшого нарощування регіонального 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

Підлягає затвердженню Департамент з питань 

цивільного захисту населення 
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надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки (проєкт) облдержадміністрації 

32 Програма забезпечення потреб населення Запорізької 

області за рахунок використання вертолітної техніки 

на 2017-2021 роки 

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 61, зі змінами 

Департамент з питань 

цивільного захисту населення 

облдержадміністрації 

33 Програма з організації рятування людей на водних 

об’єктах Запорізької області на 2020-2024 роки 

Рішення обласної ради  

від 27.02.2020 № 86 

Департамент з питань 

цивільного захисту населення 

облдержадміністрації 

34 Програма організаційного забезпечення діяльності 

судів Запорізької області на 2017-2021 роки  

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 55, зі змінами 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 

35 Програма сприяння розвитку матеріально-технічної 

бази, соціальної, інформаційної та організаційної 

підтримки військових частин Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України на 2017-2021 роки  

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 59, зі змінами 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 

36 Обласна цільова програма «Про забезпечення заходів 

мобілізації на території області у 2017- 2021 роках»  

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 58, зі змінами 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 

37 Обласна цільова програма «Забезпечення 

територіальної оборони Запорізької області на 2017-

2021 роки»  

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 57, зі змінами 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 

38 Обласна програма профілактики правопорушень та 

забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 

області, розвитку матеріально-технічної бази 

Головного управління Національної поліції в 

Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, 

Військової прокуратури Запорізького гарнізону 

Південного регіону України, Управління Служби 

безпеки України в Запорізькій області, Головного 

управління ДФС в Запорізькій області, Управління 

патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту 

патрульної поліції на 2017-2021 роки  

Рішення обласної ради  

від 06.04.2017 № 56, зі змінами 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 
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39 Обласна цільова програма «Призовна дільниця» на 

2020-2024 роки  

Рішення обласної ради  

від 27.02.2020 № 87 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 

Ефективне управління у сфері регіонального розвитку. Природокористування 

40 Регіональна  програма будівництва, реконструкції, 

модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-

культурного та екологічного призначення по 

Запорізькій області на період до 2024 року (проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

41 Програма з внесення змін до Схеми планування 

території Запорізької області на 2021-2023 роки 

(проєкт) 

Підлягає затвердженню Управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

42 Регіональна програма створення містобудівного 

кадастру Запорізькій області на 2021-2024 роки  

Підлягає затвердженню Управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

43 Програма розвитку  лісового фонду Запорізької 

області на період до 2022 року  

Рішення обласної ради 

 від 01.03.2018№ 63, зі змінами 

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації  

44 Комплексна програма охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки Запорізької області 

на 2021-2027 роки (проєкт) 

підлягає затвердженню Департамент захисту довкілля 

облдержадміністрації 

45 Програма сприяння виконанню депутатських 

повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 

2021-2025 роки  

Рішення обласної ради  

від 06.08.2020  № 32 

Робоча група з вивчення питання збільшення 

обсягу фінансування Програми сприяння 

виконанню депутатських повноважень 

депутатами Запорізької обласної ради на 

2021-2025 роки (розпорядження голови 

обласної ради від 07.02.2017 № 8-р) 

______________________________________ 

 

 

 

 
Директор Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації                                                                                Оксана  МАТВІЇШИНА 



 

Запорізька область 

 Додаток 3 
до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2021 рік  

 

Перелік пріоритетних інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати у 2021 році 
                     тис. грн 

 
 

№ Найменування проєкту 
Кошторис-

на  
вартість 

Орієнтовна 
потреба  

на 2021 рік  
(з бюджетів 
усіх рівнів) 

 

1 2 3 4 

Альтернативна енергетика 
1 Проєкт будівництва вітрових електростанцій на території Приазовського та Мелітопольського районів 

(Інвестор – EuroCapeNewEnergy) 

700,0 млн 

евро 

кошти 

інвестора 

2 Будівництво вітропарку Zophia (Зофія) потужністю 792,5 МВт на території Якимівського району 

Запорізької області (Інвестор - NBT AS) 

1,2 млрд 

євро 

кошти 

інвестора 

Освіта 

3 Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45, смт Балабине Запорізького району Запорізької області 

(реконструкція) 

15 500,000 11 724,824 

4 Капітальний ремонт ДНЗ № 28 по вул. Лієпайській, 48,  м. Бердянськ Запорізької області 23 692,525 23 354,940 

5 Нове будівництво закладу дошкільної освіти по вулиці Перспективній в смт Кушугум Запорізького 

району Запорізької області 

80 000,0 40 000,0 

6 Дошкільний навчальний заклад № 24  «Ластівка» комбінованого типу, вул. Робоча, 59, м. Мелітополь 

Запорізька область (капітальний ремонт) 

26 015,721 26 015,721 

7 Реконструкція будівлі школи комунального закладу «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради за адресою: вул. Захистників України, 11/ 

вул. Урожайна, 2, м. Гуляйполе Гуляйпільського району / Європейський інвестиційний банк (далі – ЄІБ) 

44 562,536 41 014,990 

8 Реконструкція будівель дитячого садка КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» ГМР за 

адресою: вул. Цвітна, 8, м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області / ЄІБ 

20 565,77 9 286,68 

9 Нове будівництво Новозапорізької гімназії «СМАРТ школа» Долинської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області по вул. Щаслива, № 1а с. Нове Запоріжжя Запорізького району Запорізької 

області 

160 000,0 60 000,0 

10 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа  47 802,485 43 415,276 
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Запорізька область 

Продовження додатка 
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І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради Запорізької області, за адресою: 71630, 

м. Дніпрорудне  вул. Героїв праці, 25 

11 Реконструкція будівлі комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

«Джерело» Запорізької обласної ради по вул. Червонополянська, 2, м. Запоріжжя (комплексна 

термомодернізація) 

70 354,069 25 186,968 

12 Реконструкція будівлі Балабинського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів - гімназія 

«Престиж» по вул. Престижна (Кірова), 2а, смт Балабине Запорізького району Запорізької області 

(термомодернізація) 

29 607,531 5 863,891 

13 Запорізька загальноосвітня школа № 53 I-II ступеня по вул. Шевченка, 123 у м. Запоріжжі - капітальний 

ремонт приміщень будівлі. Коригування / ЄІБ 

42 576,866 27 295,660 

14 Загальноосвітня школа I-III ступенів № 15, вул. Гризодубової, 54, м. Мелітополь, Запорізька область - 

капітальний ремонт / ЄІБ 

69 779,94 47 694,01 

15 Реконструкція колегіуму «Мала гуманітарна академія» (благоустрій території, заміна конструкцій даху) 

по вул. Героїв 93-ї бригади,13 в м. Запоріжжя. Коригування / ЄІБ 

19 332,54 8 811,50 

16 Реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській,1/90 м. Бердянськ Запорізької області / ЄІБ 19 583,54 16 635,35 

17 Реконструкція навчального закладу гімназії №1 «Надія» по вул. Шмідта, 12, м. Бердянськ Запорізької 

області / ЄІБ 

20 357,65 17 517,65 

18 Капітальний ремонт комунальної установи «Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступанів №4» 

Пологівської міської ради, за адресою: 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Героя 

України Сацького В.А., буд 3 

18 003,972 17 251,287 

19 Реконструкція Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива» Запорізької міської ради по 

вул. Героїв 55-ї бригади, 3б м. Запоріжжя 

43 739,484 36 396,516 

20 Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

12 644,883 12 495,591 

21 Капітальний ремонт даху та утеплення фасаду навчального корпусу № 1 Веселівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 

смт. Веселе, вул. Пушкіна, 16, Веселівського району Запорізької області 

7 112,017 7 054,477 

22 Опорний навчально-виховний заклад Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької 

області, що розташований за адресою: 71202, Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, 

вул Соборна, б. 412-А. (Реконструкція покрівлі з утепленням фасадів) 

9 982,851 9 832,851 
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23 Реконструкція будівлі Малокатеринівського НВК «Мрія», яка знаходиться на балансі 

Малокатеринівської селищної ради, розташованої по вулиці Юності (Калініна), 33 в 

смт Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області, 70454 

32 726,387 32 612,824 

24 Реконструкція будівлі ЗОШ № 20 по вул. Франко, 103 м. Бердянськ Запорізької області 16 577,692 16 577,692 

 

25 Капітальний ремонт з термомодернізацією гімназії №3 «Сузір'я» м.Бердянськ Запорізької області 8 443,498 8 443,498 

 

26 НВК №16, вул. Сопіна, 200, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт (коригування) 24 445,432 24 445,432 

27 Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 по вул. Лієпайська,45,  м. Бердянськ Запорізької області 9 765,326 9 765,326 

28 Мелітопольська гімназія №1 Мелітопольської міської ради Запорізької області, 

вул. Ярослава Мудрого, 13, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт / ЄІБ 

11090,31 10560,21 

Охорона здоров'я 

29 Нове будівництво нового корпусу комунального некомерційного підприємства «Обласна інфекційна 

клінічна лікарня» Запорізької обласної ради по бульвару Гвардійський 142 у м. Запоріжжя  

150 000,0 80 000,0 

30 Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя - будівництво 212 966,413 46 700,5  

 

31 Корпус-вставка № 3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б. Хмельницького, 46 в 

м. Мелітополі - будівництво 

18 783,771 13 342,315 

32 Капітальний ремонт (утеплення фасаду будівлі) корпусу В (інв. номер 10310007) КУ «Обласна клінічна 

психіатрична лікарня» ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, буд.10-а 

6 037,953 6 037,953 

33 Капітальний ремонт (утеплення фасаду будівлі) корпусу Г (інв. номер 10310013) КУ «Обласна клінічна 

психіатрична лікарня» ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, буд.10-а 

6 322,852 6 322,852 

34 Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних 

методів лікування та швидкої медичної допомоги» по вул. Кізіярській, 48, у м. Мелітополь - капітальний 

ремонт відокремленого підрозділу «Інфекційна лікарня» / ЄІБ 

51 012,54 41 849,34 

35 Комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольський міський пологовий будинок», 

вул. Кізіярська, 37, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт / ЄІБ 

64 993,02 46 938,23 

36 Термомодернізація будівлі головного корпусу Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна 

лікарня» Запорізької обласної ради по Оріхівському шосе, 10. м. Запоріжжя – реконструкція / ЄІБ 

135 856,91 117 736,92 

37 Покращення умов надання первинної медичної допомоги в амбулаторії ЗПСМ №2 (Підрозділ 2)  

ЦПМСД №2, м. Мелітополь, Запорізька область / Німецький банк KFW (далі – KFW) 
10 259,474 10 259,474 
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38 

 
Покращення умов надання первинної медичної допомоги у амбулаторії ЗПСМ №4 ЦПМСД №2, м. 

Мелітополь, Запорізька область / KFW 
4 399,943 4 399,943 

39 Покращення умов надання первинної медичної допомоги в амбулаторії ЗПСМ №1 ЦПМСД № 2, м. 

Мелітополь, Запорізька область / KFW 
4 304,963 4 304,963 

40 Покращення умов надання первинної медичної допомоги у Чернігівській амбулаторії                                

ЗПСМ Чернігівського ЦПМСД, смт Чернігівка, Запорізька область / KFW 
9 383,158 9 383,158 

41 Покращення умов надання первинної медичної допомоги у амбулаторії ЗПСМ Кирилівської селищної 

ради, смт Кирилівка, Запорізька область / KFW 
9 717,960 9 717,960 

42 Покращення умов надання первинної медичної допомоги у Комишуваській амбулаторії                          

ЗПСМ ЦПМСД, смт Комишуваха, Запорізька область / KFW 
10 762,407 10 762,407 

43 Покращення умов надання первинної медичної допомоги в Успенівській амбулаторії                              

ЗПСМ Гуляйпільського ЦПМСД, с. Успенівка, Гуляйпільський район, Запорізька область / KFW 
9 603,379 9 603,379 

44 Покращення умов надання первинної медичної допомоги у Верхньотерсянській амбулаторії                    

ЗПСМ Гуляйпільського ЦПМСД, с. Верхня Терса, Гуляйпільський район, Запорізька область / KFW 
6 623,020 6 623,020 

45 Покращення умов надання первинної медичної допомоги у Петропільській  амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД 

Широківської сільської ради, с. Петропіль, Запорізький район, Запорізька область / KFW 
4 304,963 4 304,963 

Спорт та культура 

46 Реконструкція площі Фестивальна в м. Запоріжжя 135 312,381 75 899,617 

47 Реконструкція плавального басейну Комунального закладу «Запорізька обласна школа вищої спортивної 

майстерності»  Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м. Запоріжжя  

67 190,384 39 472,25 

48 Реконструкція стадіона імені  «Андрєєва» за адресою: вул. Стадіонна, 1а, с. Михайлівське 

Новомиколаївського району Запорізької області 

20 365,509 20 365,509 

49 Благоустрій території з розміщенням мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 

спорту Бердянського державного педагогічного університету по вул. Хавкіна-Пушкіна, 3/2  

м. Бердянська Запорізької області (реконструкція) 

15 550,0 11 147,083 

50 Реконструкція футбольного поля з трибунами стадіону «Метеор» Більмацької селищної ради 15 500,0 15 500,0 

51 Реконструкція спортивного комплексу "Олімпієць" по вул. Морська, 51 в м. Приморськ  

Запорізької області 

18 000,000 18 000,000 

52 Реконструкція стадіону за адресою: вул. Стадіонна, 1, м. Оріхів, Запорізької області 26 000,000 26 000,000 

53 Обласний художній музей м. Запоріжжя - реконструкція 80 667,35 19 673,010 
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54 Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція V черга 85 790,346 10 211,690 

55 Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3», вул. Ломоносова, 199, м. Мелітополь - 

капітальний ремонт / ЄІБ 

53 006,08 36 527,69 

56 Реконструкція будівлі Міського палацу дитячої та юнацької творчості за адресою: пл. Леніна, 1 в 

м. Запоріжжя (коригування) / ЄІБ 

83 513,0 73 785,90 

57 Палац культури залізничників, вул. Чайковського, 61, м. Мелітополь - капітальний ремонт - 

(коригування) / ЄІБ 

44 900,05 13 935,04 

58 Реконструкція будівлі комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» 

Запорізької обласної ради 

124 651,041 30 647,240 

59 Розбудова  та розвиток «Замку Попова, кін. ХІХ ст.» в м. Василівка Запорізької області реставрація 

пам’ятки історії місцевого значення  (реконструкція північного та західного флігелів. Протиаварійні 

заходи) 

25 600,000 13 897,947 

60 Розбудова та розвиток Національного заповідника «Хортиця»  1 600 000,0  150 240,269 

61 Розбудова та розвиток Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила»,  зокрема 

виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво павільйону-входу та розробка 

ескізного проєкту сучасного музею історії та археології півдня України 

1 100,000 620,0 

Водопостачання, водовідведення та поводження з відходами 

62 Реконструкція магістрального водогону Таврійського ЕЦВВ КП «Облводоканал» Запорізької обласної 

ради (впродовж автодороги м. Дніпрорудне –ПАТ «ЗЗРК») від насосної станції ІІІ підйому (с. Мала 

Білозерка, вул. Героїв, 1а) в сторону автодороги Р 37 Василівка - Енергодар 

49 843,037 39 843,037 

63 Питне водопостачання смт Розівка Розівського району Запорізької області. Капітальний ремонт 

магістралі МВ-1 від НС-2 підйому до смт Розівка (коригування) 

22 984,781 22 984,781 

64 Водовід на місто Бердянськ КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради. Капітальний ремонт 

трубопроводу від ПК 503+45 до ПК 513+50 в районі с. Володимирівка  Приазовського району 

Запорізької області. Коригування 

19 603,356 8 868,380 

65 Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – смт Новомиколаївка на ділянці м. Вільнянськ –  

с. Задоріжне 

71 702,521 33 565,761 

66 Розробка робочого проєкту «Реконструкція північного групового водопроводу від  м. Запоріжжя до   

с. Лукашеве для  водопостачання населених пунктів Запорізького району» 

62 055,337 62 055,337 

67 Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське 

Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське 

на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області 

28 061,528 28 061,528 
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68 Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Елеваторній  у м. Вільнянськ Запорізької області 3 510,580 3 510,580 

69 Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області – 

реконструкція (коригування) 

2 793,646 1 226,547 

70 Мережі водопостачання с. Біленьке Запорізького району (будівництво) 6 662,195 2 071,427 

71 Водопровод питної води на с. Зоряне Запорізького району Запорізької області 5 092,14 1 130,574 

72 Реконструкція водопровідних мереж с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області 82 393,340 33 400,000 

73 Розробка робочого проєкту «Реконструкції споруд водозабору із артезіанської свердловини та 

водопровідних мереж смт Нововасилівка Приазовського району Запорізької області» 

500,00 500,00 

74 Реконструкція водопроводу с. Вільне, с. Кирпотіно, с. Новотавричеське  Оріхівського району 12 379,075 1 452,407 

75 Реконструкція водопостачання с. Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області 15 481,057 10 194,123 

76 Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Каштановій (Дзержинського) у м. Вільнянськ 

Запорізької області 

3 318,310 3 318,310 

77 Реконструкція споруд водозабору і водопроводу для забезпечення артезіанською водою користувачів, з 

встановленням станції очищення води в школі і дитячому садку, с. Ганнівка Приазовського району 

Запорізької області 

2 649,670 2 649,670 

78 Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Трудовій с. Велика Білозерка Великобілозерського 

району Запорізької області 

2 747,10 2 678,966 

79 Капітальний  ремонт  системи  водопостачання на  ділянці  № 1: по вул. Леніна  (район  інтернату  та  

РВЗ), на  ділянці  № 2: вул. Радянська, Шкільна, Леніна, на  ділянці № 3: по  вул. Гоголя (дамба), на  

ділянці № 4: по вул. Радянська в  смт Чернігівка   Запорізької області 

3 455,960 3 378,249 

80 Реконструкція водозабору із свердловини в с. Бурчак (східна околиця) Михайлівського району 

Запорізької області  

2 133,032 2 029,808 

81 Реконструкція системи водопостачання в с. Високе Михайлівського району Запорізької області 1 641,294 1 591,294 

82 Будівництво водонапірної вежі системи Рожновського по вул. Мисливська 33, смт Веселе Веселівського 

району Запорізької області 

1 123,305 1 087,846 

83 Капітальний ремонт водопровідної мережі в смт Приазовське (вул. Чарівна та вул. 40-років Перемоги)  

Приазовського району Запорізької області 

2 226,759 2 226,759 

84 Капітальний ремонт водопровідної мережі вул. Покровська, смт Приазовське Приазовського району 

Запорізької області 

832,980 832,980 
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85 Реконструкція експлуатаційної свердловини на воду № 2/679 в селі Золота Поляна Федорівської 

сільської ради Пологівського району Запорізької області 

1 054,650 1 054,650 

86 Реконструкція водопровідної мережі с. Піскошино Веселівського району Запорізької області 4 582,590 4 582,590 

87 Реконструкція водопровідної мережі, прокладеної уздовж дороги від села Шевченківське до 

села Юльївка Запорізького району Запорізької області 

3 348,270 3 348,270 

88 Будівництво мереж водопостачання в смт Більмак Більмацького району Запорізької області 11 513,880 11 513,880    

89 Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання й водовідведення селища Кирилівка 

Якимівського району 

1 100 000,0 1 038 751,47 

90 Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від колодязя № 1, розташованого біля камери 

гасіння напору КНС № 5, до колодязя № 23, біля вул. Я. Мудрого у м. Бердянськ Запорізької області 

30 600,25 11 279,825 

91 Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Центральна, вул.  Степова та вул. Московська в  

смт Веселе Веселівського району Запорізької області 

2 350,244 2 350,244 

92 Реконструкція системи водовідведення смт Веселе Запорізької області 19 189,672 3 568,353 

93 Реконструкція водопроводу по вул. Державній від провулку Станційний до вул. імені Героя України 

Сацького В.А. і далі по вул. імені Героя України Сацького В.А. до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької 

області 

3 679,510 3 679,510 

94 Будівництво водопроводу подачі артезіанської води від свердловини, розташованої в с. Ботієво, до  

с. Приморський Посад Приазовського району Запорізької області 

5 628,473 5 372,473 

95 Капітальний ремонт системи водопостачання вулиці Миру, Шкільна села Велика Тернівка Якимівського 

району Запорізької області 

7 483,57 7 483,57 

96  Будівництво вуличних водопровідних мереж с. Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької 

області  

11 083,693 10 812,544 

97 Трубопроводи подачі господарсько-питної води з водоводу «Західний груповий водопровід – 

Бердянськ» до сіл Комишуватка, Подспор’є, Преслава та селища Набережне Приморської міської ради 

Запорізької області  (нове будівництво) 

25 178,560 5 000,0 

98 Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС-8) та зовнішніх каналізаційних мереж по 

Мелітопольському шосе, 78 в м. Бердянськ Запорізької області 

45 736,673 45 736,673 

99 Будівництво комплексу із сортування, переробки, утилізації та знешкодження побутових та 

промислових відходів м. Запоріжжя 

500 000,0 100 000,0 

100 Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 куб.м/добу в смт Мирне 

Мелітопольського району 

52 053,240 43 908,106 

101 Розширення очисних споруд каналізації в м. Гуляйполе (1 та 2 черги) 30 245,363 18 165,243 

102 Каналізаційні очисні споруди у м. Оріхів (реконструкція) 68 193,774 38900,242 
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103 Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області 7 130,754 2 251,608 

104 Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Гуляйполе 12 911,80 3 515,271 

105 Реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Пологи Запорізької області 50 836,747 10 000,000 

106 Реконструкція споруд для очистки вод смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області 12 806,731 12 216,855 

107 Реконструкція КНС № 2 у  м. Оріхів Запорізької області  2 433,318 2 270,000 

Дорожньо-транспортна інфраструктура 

108 Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога 

загального користування державного значення Н-08, Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя (через м. Кременчук) 

– Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»  

(І черга) 

15 528384,05 6900000,000 

 109 Будівництво та капітальний ремонт автомобільної дороги М-14, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ  

(на м. Таганрог) 

7633600,000 7633600,000 

110 Реконструкція та капітальний ремонт мостів на автодорозі Н-30, Василівка - Бердянськ 51 000,000 51 000,000 

 111 Реконструкція та поточний середній ремонту автодороги Р-37, Енергодар – Василівка, в т.ч. мостів 1 270000,000 1 270000,000 

112 Реконструкція, капітальний та поточний середній  ремонт  автодороги Н-15, Запоріжжя – Донецьк, в 

т.ч. мостів 

619 900,000 619 900,000 

113 Реконструкція   та капітальний ремонт  автодороги М-18, Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, в т.ч. 

мостів   

888 900,000 888 900,000 

 

114 Реконструкція та поточний середній ремонт автодороги Т-04-01 Дніпро- Васильківка – Покровське – 

Гуляйполе – Пологи – Мелітополь, в т.ч. мостів  

5 283500,000 5 283500,000 

115 Капітальний та поточний середній ремонт автодороги Т-08-05, Кам'янка-Дніпровська –Велика 

Білозерка  - Веселе - /М-14/   

2 322300,000 2 322300,000 

116 Поточний середній ремонт автодороги Т-04-08 Павлоград – Васильківка – Новомиколаївка – Оріхів - 

Токмак 

2 112500,000 2 112500,000 

117 Поточний середній ремонт автодороги Т-08-19, Більмак-/М-14/  980000,000 980000,000 

118 Поточний середній ремонт автодороги Т-08-21,  /Н-30/ - Приморськ 900 000,000 900000,000 

119 Поточний середній ремонт автодороги Т-08-20, Якимівка –Кирилівка  1164800,000 1164800,000 

120 Поточний середній ремонт автодороги Т-08-04, Кам'янка-Дніпровська – Велика Лепетиха – Каховка  478800,000 478 800,000 

121 Поточний середній ремонт автодороги Т-08-15, Оріхів – Пологи  692 500,000 692 500,000 

122 Поточний середній ремонт автодороги Т-08-13, Токмак – Чернігівка  777 500,000 777 500,000 

123 Будівництво нової злітно-посадкової смуги в КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» Запорізької 5 000 000,00 1 000 000,00 
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міської ради 

124 Будівництво нового аеровокзалу в м. Бердянськ 1 500 000,00 500 000,00 

125 Будівництво вертолітних майданчиків в містах: Бердянськ, Кирилівка, Мелітополь, Приморськ та 

Пологи Запорізької області 

2 000 000,00 800 000,00 

126 Капітальний ремонт Запорізького однокамерного судноплавного шлюзу 160 000,000 50 000,000 

Соціальне житло та гуртожитки 

127 Реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку під квартири по вул. Правди,7, 

м. Бердянськ Запорізької області / ЄІБ 

11 930,820 5 342,00 

128 Капітальний ремонт гуртожитку №1 по вул. Університетська (Ульянових), 35, м. Бердянськ 

(коригування проектно-кошторисної документації) / ЄІБ 

29 249,940 29 249,940 

129 Капітальний ремонт фасаду будівлі гуртожитку №3 по вул. Залізничній, 22 в м. Запоріжжя з утепленням 

зовнішніх стін та покрівлі, заміна віко та вхідних груп, встановлення автоматичного вузла керування на 

системі опалення / ЄІБ 

20 604,596 20 604,596 

130 Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та заміна циркулярних насосів будівлі гуртожитку №4 за адресою: 

Запорізька обл.,м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 24 / ЄІБ 

25 616,062 25 616,062 

131 Створення житлових умов для ВПО в м. Мелітополь по вул. Бєляєва, 16, Запорізька область (соціальне 

житло – квартири) / KFW 
13 384,453 13 384,453 

132 Створення житлових умов для ВПО в м. Мелітополь по вул. Брів-ла-Гайард, 6, Запорізька область 

(соціальне житло – квартири)  / KFW 
3 123,039 3 123,039 

133 Створення житлових умов для ВПО в с. Ланцеве, Більмацький район, Запорізька область (соціальне 

житло – квартири) / KFW 
9 815,265 9 815,265 

134 Створення житлових умов для ВПО у м. Гуляйполе по вул. Пологівський шлях, 28, Гуляйпільський 

район, Запорізька область (квартири для тимчасового проживання ВПО) / KFW 
3 800,628 3 800,628 

Берегоукріплення та боротьба з підтопленням 
135 Реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького місто Бердянськ Запорізької області 

(І черга) 

15 520,32 4 886,896 

136 Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини м. Вільнянськ (провулок Тракторний та 

вулиці Незалежності України, Першотравнева, Маяковського, Запорізька, Козацька, Покровська) 

Запорізької області - нове будівництво 

25 986,340 12 452,840 

137 Захист від підтоплення смт Малокатеринівка Запорізького району - будівництво 15 349,928 15 064,849 

138 Будівництво, розширення та реконструкція гідротехнічних споруд, а також проведення заходів з захисту 

від підтоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території  

с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського району  

14 999,743 6 867,646 
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Загальнообласні природоохоронні заходи 

139 Розробка Регіонального плану управління відходами Запорізької області до 2030 року 1 400,0 1 400,0 

140 Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях 2 000,0 2 000,0 
 

Примітка. Цей Перелік пріоритетних інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати у 2021 році з бюджетів усіх рівнів, не є вичерпним 

та не обмежує можливість залучення фінансування з різних джерел на інші проєкти, у разі виникнення такої необхідності. 
______________________________________________________ 
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