
Додаток 1 
ЗВІТ 

        про виконання плану роботи на 2021-2023 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на            
2021-2027 роки в Запорізькій області, відповідальним за які визначено Запорізьку обласну державну адміністрацію,                              

за підсумками І півріччя 2021 року 
 

Найменування 
завдання Держа-

вної стратегії 

Найменування 
заходу 

Дата поча-
тку/ заве-
ршення 

здійснення 
заходу 

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання 

Індикатори результативності виконання       
завдання 

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

ваного)∗ 

Проблемні 
питання, їх 
вплив на 

виконання 
завдання (з 
поясненням 
причини їх 
виникнення 
та зазначен-
ням механіз-
му вирішен-

ня) 
 

назва, дата та 
 номер рішення про 
реалізацію програми 

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

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

рамках заходу  

фактично профінансова-
ний обсяг коштів за 

програмою (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується в рамках 

заходу  

тих, що 
діють з 
початку 

виконання 
завдання 

тих, що 
затверджені  
у звітному 

періоді 

з початку 
реалізації 
програми 
(проєкту) 

за звітний 
період 

з початку 
реалізації 
програми 
(проєкту) 

за звітний 
період 

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру 

прогнозо-
ване зна-

чення 
індикатора 

фактичне 
значення 

індикатора 

відхи-
лення 
(+/-) 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному,  

екологічному, безпековому та просторовому вимірах» 
Оперативна ціль 2. «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів,  

посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)» 
Напрям «Розвиток територій української частини Дунайського регіону та транскордонного співробітництва» 

1. Запрова-
дження механі-
змів підтримки 
транскордонних 
індустріальних 
та технологіч-
них парків, 
економічних і 
промислових 
зон на території 
України з ме-
тою стимулю-
вання регіона-
льного економі-
чного розвитку 

Сприяння транс-
кордонній коопе-
рації в рамках 
індустріальних і 
наукових парків, 
формуванню та 
забезпеченню 
виконання довго-
строкових про-
грам державної 
допомоги, спря-
мованих на підт-
римку суб’єктів 
таких парків, за 
рахунок коштів 
місцевих бюджетів 

До                    
01 грудня 
2023 року 

- - - - - - Регіональну 
Програму роз-
витку міжна-
родного спів-
робітництва на 
2022-2023 роки 
розроблено та 
затверджено в 
установленому 
порядку 

- - - Розпочати 
розробку 
проєкту Про-
грами розви-
тку міжнаро-
дного співро-
бітництва на 
2022-               
2023 роки 
планується у              
ІІ півріччі 
2021 року 

- 

                                         
∗ - більш детальна інформація наведена в аналітичній записці про виконання плану роботи на 2021-2023 роки з виконання завдань Державної стратегії регіо-
нального розвитку на 2021-2027 роки в Запорізькій області, відповідальним за які визначено Запорізьку обласну державну адміністрацію 



Продовження додатка 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Оперативна ціль 4. «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів» 

Напрям «Цифрова трансформація регіонів» 
2. Впроваджен-
ня та поширен-
ня в регіонах 
інтегрованої 
системи елект-
ронної іденти-
фікації 
«ID.GOV.UA» 

Впровадження 
інструментів елек-
тронної ідентифі-
кації та поширен-
ня застосування 
інтегрованої сис-
теми електронної 
ідентифікації 
«ID.GOV.UA» в 
інформаційно-
телекомунікацій-
них системах, які 
використовують 
схеми електронної 
ідентифікації, 
сумісність або 
інтеграцію яких 
забезпечено інтег-
рованою систе-
мою електронної 
ідентифікації 

До                      
01 верес-

ня         
2023 року 

- - - - - - Проведено 
моніторинг та 
аудит інфор-
маційно-
телеко-
мунікаційних 
систем з метою 
впровадження 
інтегрованої 
системи елект-
ронної іденти-
фікації 
«ID.GOV.UA» 
(од.) 

- - - Проведення 
відповідного 
моніторингу 
заплановане 
на ІІ півріччя 
2021 року 

- 

Напрям «Розвиток інфраструктури безпеки» 
3. Створення 
умов для спів-
праці територі-
альних громад з 
поліцейськими, 
закріпленими за 
поліцейськими 
дільницями в 
територіальних 
громадах, щодо 
охорони право-
порядку та 
профілактики 
злочинів у тери-
торіальних 
громадах 

Сприяння здійс-
ненню ефективної 
співпраці терито-
ріальними грома-
дами з поліцейсь-
кими, закріплени-
ми за поліцейсь-
кими дільницями 
в територіальних 
громадах, та на-
дання методичної 
допомоги для 
створення безпеч-
ного середовища в 
територіальних 
громадах 

До                      
01 грудня 
2023 року 

- - - - - - Взято учать 
територіаль-
ними громада-
ми у загально-
українському 
проєкті «Полі-
цейський офі-
цер громади» 
(од.) 

67 25 -42 Проєкт «По-
ліцейський 
офіцер гро-
мади» впро-
ваджено на 
території            
21 територіа-
льної грома-
ди Запорізь-
кої області. 
Підписано 
меморандуми 
про співпра-
цю між 
ГУНП в За-
порізькій 
області та         
4 територіа-

- 



Продовження додатка 1 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
льними гро-
мадами 

 

        Місцеві цільові 
програми про-
філактики 
правопорушень 
та забезпечен-
ня громадської 
безпеки про-
грами розроб-
лені та затвер-
джені в уста-
новлено-му 
порядку (од.) 

67 35 -32 У 35 терито-
ріальних 
громадах 
області роз-
роблені та 
затверджені 
місцеві цільо-
ві програми 
профілактики 
правопору-
шень та за-
безпечення 
громадської 
безпеки 

- 

Напрям «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг» 
4. Забезпечення 
розбудови ме-
режі центрів 
надання адміні-
стративних 
послуг і надан-
ня відповідної 
підтримки ор-
ганам місцевого 
самоврядування 
для створення 
таких центрів, 
їх утримання, 
надання якісних 
послуг 

Забезпечення 
безоплатного 
впровадження та 
використання 
програмного ком-
плексу «Інтегро-
вана інформаційна 
система «Соціаль-
на громада» орга-
нами місцевого 
самоврядування, у 
тому числі утво-
реними ними 
центрами надання 
адміністративних 
послуг, для орга-
нізації надання 
адміністративних 
послуг соціально-
го характеру 

До                      
01 грудня 
2021 року 

- - - - - - Підключено 
територіальні 
громади до 
програмного 
комплексу 
«Інтегрована 
система «Соці-
альна громада» 
(од.) 

67 67 0 До програм-
ного компле-
ксу «Інтегро-
вана система 
«Соціальна 
громада» на 
01.08.2021 
підключено                
67 територіа-
льних громад 
області, або 
100 % 

- 

Оперативна ціль 5. «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України» 
Напрям «Створення єдиного мовно-інформаційного простору» 

5. Забезпечення 
проведення 
комплексу регі-

Розроблення регі-
ональних заходів 
на 2021-2023 роки, 

До                      
01 серпня 
2021 року 

- - - - - - Пропозиції до 
проєкту Дер-
жавної цільової 

- - - Облдержад-
міністрацією 
подані до 

- 



Продовження додатка 1 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ональних захо-
дів, спрямова-
них на підтрим-
ку і популяри-
зацію державної 
мови 

спрямованих на 
підтримку і попу-
ляризацію держа-
вної мови 

національно-
культурної 
програми за-
безпечення 
всебічного 
розвитку і 
функціонуван-
ня української 
мови як держа-
вної у всіх 
сферах суспі-
льного життя 
на період до          
2030 року   
(далі – Держа-
вна програма) 
підготовлено та 
подано до Мі-
ністерства 
культури та 
інформаційної 
політики Укра-
їни 

Міністерства 
культури та 
інформацій-
ної політики 
України від-
повідні про-
позиції лис-
том від 
06.07.2021 № 
061118/08-37 

  Після 
затверд-
ження 

Держав-
ної про-
грами 

      Регіональні 
заходи на 2021-             
2023 роки, 
спрямовані на 
підтримку і 
популяризацію 
державної 
мови 

- - - Відповідні 
регіональні 
заходи будуть 
розроблені 
після затвер-
дження Дер-
жавної про-
грами  

- 

Оперативна ціль 6. «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад» 
Напрям «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища» 

6. Забезпечення 
виконання про-
грам у сфері 
підтримки ку-
льтурної спад-
щини 

Здійснення захо-
дів із виявлення, 
наукового ви-
вчення, дослі-
дження, запобі-
гання руйнуванню 
або заподіянню 
шкоди, забезпе-
чення захисту, 

До                      
01 грудня 
2023 року 

Програма збереження і 
використання об’єктів 
культурної спадщини 
Запорізької області на 
2019-2023 роки (рі-
шення обласної ради 
від 14.03.2019 № 36, зі 
змінами) 

3861,22 
тис. грн 

3861,22 
тис. грн 

50,73         
тис. грн  

50,73         
тис. грн  

Здійснено за-
ходи із вияв-
лення об’єктів  
культурної 
спадщини (од.) 

20 16  -4  Виготовлено 
історичні 
довідки, ма-
теріали фо-
тофіксації на 
16 об’єктів 
культурної 
спадщини 
Запорізької 

- 



Продовження додатка 1 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
збереження, утри-
мання, відповідно-
го використання, 
консервації, рес-
таврації, ремонту, 
реабілітації, прис-
тосування та музе-
єфікації об’єктів 
культурної спад-
щини, а також 
охорони нематері-
альної культурної 
спадщини 

області 

   Програма розвитку 
культури Запорізької 
області на 2018-2022 
роки (рішення обласної 
ради від 01.03.2018      
№ 60, зі змінами) 

25,0        
тис. грн  

25,0        
тис. грн 

12,5         
тис. грн  

12,5         
тис. грн 

    КУ «Облас-
ний методич-
ний центр 
культури і 
мистецтва» 
Запорізької 
обласної ради 
видано бук-
лет «Особли-
вості народ-
ної манери 
співу Запорі-
зького краю. 
Зимові обря-
дові пісні» 
(50 екземпля-
рів) 

- 

 Розроблення та 
затвердження 
науково-проєктної 
документації з 
визначення меж і 
режимів викорис-
тання територій 
пам’яток, зон 
охорони пам’яток, 
історичних ареалів 
населених місць 

До                      
01 грудня 
2023 року 

- - - - - - Збільшено 
співвідношен-
ня кількості 
затвердженої 
науково-
проєктної до-
кументації із 
визначення 
меж і режимів 
використання 
територій 
пам’яток, зон 

- - - Здійснення 
заходів з 
розроблення 
та затвер-
дження нау-
ково-
проєктної 
документації 
з визначення 
меж і режи-
мів викорис-
тання терито-

- 



Продовження додатка 1 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
охорони 
пам’яток до 
кількості 
пам’яток, роз-
ташованих на 
території від-
повідної адмі-
ністративно- 
територіальної 
одиниці 

рій пам’яток, 
зон охорони 
пам’яток 
заплановано 
на ІІ півріччя 
2021 року 

7. Впроваджен-
ня системи 
постійного 
моніторингу 
стану збере-
ження об’єктів 
культурної 
спадщини 

Забезпечення 
проведення моні-
торингу стану 
збереження 
об’єктів культур-
ної спадщини 

До                      
01 грудня 
2023 року 

- - - - - - Збільшено 
співвідношен-
ня кількості 
здійснених 
заходів моніто-
рингу до кіль-
кості об’єктів 
культурної 
спадщини, 
розташованих 
на території 
відповідної 
адміністратив-
но-
територіальної 
одиниці 

1 %    
щороку 

3,7 % +2,6 в.п. Проведено 
постійний 
моніторинг 
стану                     
133 об’єктів 
археології та 
історії, що 
складає 3,7 % 
від загальної 
кількості 
пам’яток 
історії, архео-
логії та мо-
нументально-
го мистецтва, 
розташова-
них на тери-
торії Запорі-
зької області 

- 

Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» 
Оперативна ціль 1. «Розвиток людського капіталу» 

Напрям «Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти» 
8. Створення та 
запровадження 
механізму сти-
мулювання 
зв’язків закладів 
освіти з проми-
словістю та 
бізнесом 

Проведення аналі-
зу потреб бізнесу/ 
промисловості в 
регіональному 
розрізі у фахівцях 
нових спеціально-
стей (у контексті 
потреб Індустрії 
4.0), здатних пра-
цювати з новітні-

До                      
01 грудня 
2023 року 

- - - - - - Проведені та 
оприлюднені 
аналітичні 
дослідження 

- - - Визначено 
потребу про-
мисловості у 
інженерах-
програмістах 
(10 осіб), 
спеціалістів з 
інженерії 
програмного 
забезпечення 

- 



Продовження додатка 1 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ми технологіями 
та обладнанням з 
метою узгодження 
кадрових потреб 
регіонів з обсяга-
ми підготовки 
фахівців місцеви-
ми закладами 
вищої освіти, а 
також аналізу 
запиту бізнесу/ 
промисловості на 
розроблення но-
вих технологій 

(3 особи), 
інтелектуаль-
них механот-
ронних та 
робототехні-
чних систем 
(3 особи), 
мікро- і нано-
електронних 
приладів і 
пристроїв            
(3 особи) 

Напрям «Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг» 
9. Затвердження 
та забезпечення 
реалізації планів 
розвитку госпі-
тальних округів 
облдержадміні-
страціями 

Розроблення та 
подання на пого-
дження МОЗ пла-
нів розвитку гос-
пітальних округів, 
що забезпечують 
функціонування 
спроможної ме-
режі закладів 
охорони здоров’я 

До                      
30 грудня 
2022 року 

- - - - - - План розвитку 
госпітального 
округу Запорі-
зької області 
розроблено та 
подано на по-
годження до 
Міністерства 
охорони здо-
ров’я України    

- - - На сьогодні 
опрацьову-
ється питання 
щодо онов-
лення складу 
госпітальної 
ради, 
розробка 
плану розви-
тку госпіта-
льного окру-
гу Запорізької 
області роз-
почнеться 
безпосеред-
ньо після 
його онов-
лення та за-
твердження  

- 

Напрям «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для                        
осіб з інвалідністю» 

10. Здійснення 
організаційно-
практичних 
заходів щодо 
залучення дітей 
з інвалідністю 

Популяризація 
систематичних 
занять фізичною 
культурою, спор-
том та фізкульту-
рно-спортивної 

Щороку - - - - - - Збільшено 
кількість дітей 
з інвалідністю, 
що залучені до 
спортивних 
змагань та  

150 113 -37 Проведено 
обласну Спа-
ртакіаду «По-
вір у себе» в 
Запорізькій 
області, у 

- 



Продовження додатка 1 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
до занять фізи-
чною культу-
рою, спортом та 
фізкультурно-
спортивною 
реабілітацією на 
місцях 

реабілітації дітей з 
інвалідністю в 
регіонах 

регіональної 
спартакіади 
«Повір у себе» 
(осіб) 

якій взяли 
участь                
113 дітей з 
інвалідністю. 
Також, на 
Всеукраїнсь-
ку спартакіа-
ду «Повір у 
себе» від 
Запорізької 
області відіб-
рані                    
25 спортсме-
нів з інвалід-
ністю 

 Здійснення захо-
дів щодо організа-
ції та проведення 
відповідних етапів 
Всеукраїнської 
спартакіади «По-
вір у себе» в регі-
онах 

Щороку - - - - - -     

Оперативна ціль 5. «Сталий розвиток промисловості» 
11. Забезпечен-
ня приєднання 
всіх регіонів 
України до 
Європейської 
платформи  
смарт-
спеціалізації (S3 
Platform) з ме-
тою відкриття 
доступу регіо-
нам України до 
інструментів 
платформи 

Забезпечення 
приєднання всіх 
регіонів України 
до Європейської 
платформи  
смарт-
спеціалізації  
(S3 Platform) 

До                      
01 грудня 
2022 року 

- - - - - - Використано 
Європейську 
платформу  
смарт-
спеціалізації  
(S3 Platform) у 
Запорізькій 
області   

- - - Здійснюється 
підготовча 
робота з при-
єднання регі-
ону до Євро-
пейської 
платформи 
смарт-
спеціалізації 
(S3 Platform) 

- 

Стратегічна ціль ІІІ. «Розбудова ефективного багаторівневого врядування» 
Оперативна ціль 4. «Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики» 

Напрям «Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади,  
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 

12. Сприяння 
співпраці на 
регіональному 
рівні державних 
органів, органів 
місцевого само-
врядування, 
інститутів гро-

Забезпечення 
здійснення кому-
нікативних заходів 
з обговорення 
актуальних питань 
професійного 
навчання держав-
них службовців, 

Щороку              
до                          

01 верес-
ня 

- - - - - - Здійснено від-
повідні кому-
нікативні захо-
ди (од.) 

3 
щороку 

7 +4 Проведено           
7 комуніка-
тивних захо-
дів з обгово-
рення актуа-
льних питань 
професійного 
навчання 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
мадянського 
суспільства, 
програм міжна-
родної технічної 
допомоги, все-
українських 
асоціацій орга-
нів місцевого 
самоврядуван-
ня, установ, 
закладів різних 
форм власності, 
що надають 
освітні послуги 
у сфері профе-
сійного навчан-
ня посадових 
осіб місцевих 
органів вико-
навчої влади, 
посадових осіб 
місцевого само-
врядування та 
депутатів міс-
цевих рад 

посадових осіб 
органів місцевого 
самоврядування та 
депутатів місце-
вих рад 

державних 
службовців, 
посадових 
осіб органів 
місцевого 
самовряду-
вання та де-
путатів міс-
цевих рад 

Оперативна ціль 5. «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству                              
та дискримінації» 

13. Забезпечен-
ня створення 
платформи для 
координації та 
партнерства з 
метою сприяння 
обміну знання-
ми та досвідом 
у сфері забезпе-
чення рівних 
прав та можли-
востей жінок і 
чоловіків між 
різними адміні-
стративними 

Поширення інфо-
рмації про забез-
печення рівних 
прав та можливос-
тей жінок і чоло-
віків на регіональ-
ному та місцевому 
рівні на спеціалі-
зованих інформа-
ційних ресурсах з 
питань децентра-
лізації 

Постійно - - - - - - Розміщено  
інформацію 
про впрова-
дження генде-
рної політики в 
області на 
офіційних 
вебсайтах: 
https://www. 
zoda.gov.ua; 
https://decentrali
zation.gov.ua 

- - - У I півріччі 
2021 року з  
метою приве-
рнення уваги 
суспільства 
до проблем 
насильства в 
сім’ї розпо-
всюджено 
понад            
18700 оди-
ниць роздат-
кового мате-
ріалу. 
В друкованих 

- 
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