Додаток 2

Аналітична записка
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

До пункту 1 плану роботи «Запровадження механізмів підтримки
транскордонних індустріальних та технологічних парків, економічних і
промислових зон на території України з метою стимулювання регіонального
економічного розвитку».
В області функціонують два індустріальні парки типу «Brownfield»: парк
«Konecranes» на базі ПрАТ «Запоріжкран» м. Запоріжжя (загальна площа – 24 га;
на території працює 14 компаній, з них 4 – іноземні) та парк «Мелітополь» на місці
колишнього ПАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування
«РЕФМА» (16,3 га).
На інвестиційному порталі Запорізької області (https://investment.zoda.gov.ua)
вдосконалено інтерактивну карту вільних земельних ділянок (кожна земельна
ділянка представлена як інвестиційна пропозиція із зазначенням площі, периметру,
цільового призначення, кадастрового номеру з посиланням на Публічну
кадастрову карту України та дані про інженерно-транспортні комунікації).
Так, в області нараховується 218 вільних земельних ділянок типу
«Greenfield» та «Brownfield» загальною площею близько 3577,42 га, з яких
73 ділянки (площею від 15 га) можливі під створення індустріальних парків
відповідно до вимог Закону України «Про індустріальні парки».
Облдержадміністрацією проводиться робота з підготовки до створення в
області мережі індустріальних парків, у ході якої планується залучати
представників закладів вищої освіти, ключових наукових інституцій для створення
і розвитку наукових парків на території області. Натепер підписано дві угоди про
співробітництво щодо:
- створення індустріального парку – між Широківською сільською радою
Запорізького району, корпорацією «Рассвет» та ДНВЗ авіаційного профілю
«Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна»;
- розбудови туристичного потенціалу м. Мелітополь – між Мелітопольським
державним
педагогічним
університетом
ім.
Богдана
Хмельницького,
Мелітопольською міською радою та Агенцією розвитку Мелітополя.
У подальшій перспективі планується створення мережі індустріальних
парків у сфері промисловості, сільського господарства та IT-індустрії в
мм. Запоріжжя, Бердянськ, Гуляйполе та в с. Широке Запорізького району.
Також, облдержадміністрацією планується розпочати розробку проєкту
Програми розвитку міжнародного співробітництва на 2022-2023 роки, у рамках
якої будуть реалізовуватися заходи щодо підтримки суб’єктів індустріальних і
наукових парків.
До пункту 3 плану роботи «Створення умов для співпраці
територіальних громад з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими
дільницями в територіальних громадах, щодо охорони правопорядку та
профілактики злочинів у територіальних громадах».
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної поліції у
2021 році визначено створення та розбудову в населених пунктах підрозділів
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поліції за типом «Поліцейські станції» у тісній співпраці з органами місцевого
самоврядування.
Натепер на території Запорізькій області функціонують 5 «Поліцейських
станцій»: в смт Кушугум, смт Молочанськ, м. Бердянськ та 2 в м. Запоріжжі.
Діяльність «Поліцейських станцій» дозволила покращити оперативне реагування
на звернення громадян.
Крім цього, підрозділами поліції області забезпечено реалізацію проєкту
«Поліцейський офіцер громади», як одне із пріоритетних завдань Національної
поліції – створення безпекового середовища в територіальних громадах.
На сьогодні проєкт «Поліцейський офіцер громади» впроваджено на
території 21 територіальної громади Запорізької області, участь у проєкті беруть
32 поліцейських.
У квітні поточного року підписано меморандуми про співпрацю між ГУНП
в Запорізькій області та Енергодарською, Семенівською, Василівською та
Степногірською територіальними громадами. Кандидати на посади поліцейських
офіцерів громади з 19.07.2021 проходять навчання в Харківському національному
університеті внутрішніх справ.
У жовтні 2021 року заплановано впровадження проєкту «Поліцейський
офіцер громади» та підписання меморандумів про співпрацю ще з 6 громадами.
Також у 35 територіальних громадах області розроблені та затверджені
місцеві цільові програми профілактики правопорушень та забезпечення
громадської безпеки.
До пункту 4 плану роботи «Забезпечення розбудови мережі центрів
надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам
місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання,
надання якісних послуг».
З метою оптимізації роботи територіальних громад, доступності
адміністративних послуг соціального характеру, зокрема, з прийняття документів
та для своєчасного призначення всіх видів державних допомог житлових субсидій
та пільг в області впроваджено та активно використовується програмний комплекс
«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (далі – Програмний
комплекс).
В області станом на 01.08.2021 до Програмного комплексу підключено
67 територіальних громад, або 100 %.
У Програмному комплексі працюють 494 посадові особи виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад вищевказаних територіальних громад.
Територіальними громадами області станом на 01.08.2021 в електронному
вигляді сформовано 27201 електронну справу, з них:
16320 справ для призначення соціальних допомог,
2441 справу для призначення пільг;
8440 справ для призначення житлових субсидій.
Питання забезпечення належної доступності адміністративних послуг
соціального характеру для мешканців територіальних громад області знаходиться
на постійному контролі обласної державної адміністрації.
До пункту 5 плану роботи «Забезпечення проведення комплексу
регіональних заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію державної
мови».
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Облдержадміністрацією подані до Міністерства культури та інформаційної
політики України пропозиції до проєкту Державної цільової національнокультурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до
2030 року (лист від 06.07.2021 № 061118/08-37, далі – Державна програма),
зокрема щодо:
розповсюдження інформаційних плакатів щодо популяризації української
мови, літератури, культури;
поповнення
фондів
бібліотек
навчальних
закладів
обласного
підпорядкування словниками, довідниками, фаховою періодикою, підручниками,
посібниками, наочним матеріалом з української мови, творами світової та
української класики, науково-популярними і навчально-виховними виданнями з
різних галузей;
сприяння висвітленню в засобах масової інформації актуальних питань
розвитку і функціонування української мови;
сприяння веденню радіо- та телепрограм із підвищення культури мовлення,
поширення знань з історії походження і розвитку української мови, з історії
України для підняття престижу української мови;
сприяння розміщенню зовнішньої реклами соціального спрямування.
Після затвердження Державної програми облдержадміністрацією будуть
розроблені регіональні заходи на 2021-2023 роки, спрямовані на підтримку і
популяризацію державної мови.
До пункту 6 плану роботи «Забезпечення виконання програм у сфері
підтримки культурної спадщини».
У рамках виконання Програми збереження і використання об’єктів
культурної спадщини Запорізької області на 2019-2023 роки (рішення обласної
ради від 14.03.2019 № 36, зі змінами) з обласного бюджету у І півріччі 2021 року
спрямовано 50,73 тис. грн (1,3 % від передбаченої на рік суми) на здійснення
заходів із виявлення, наукового вивчення, дослідження, запобігання руйнуванню
або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання,
відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації,
пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини.
За рахунок цих коштів виготовлено історичні довідки, матеріали
фотофіксації на 16 об’єктів культурної спадщини Запорізької області.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.06.2021 № 372 ці об’єкти
занесені до Переліку об’єктів культурної спадщини за видами археологічний та
історичний і набули правового статусу щойно виявлених об’єктів культурної
спадщини.
У рамках виконання Програми розвитку культури Запорізької області на
2018-2022 роки (рішення обласної ради від 01.03.2018 № 60, зі змінами) у І півріччі
2021 року спрямовано 12,5 тис. грн (50 % від передбаченої на рік суми) на
проведення заходів з охорони, розвитку та збереження нематеріальної культурної
спадщини Запорізької області, зокрема КУ «Обласний методичний центр культури
і мистецтва» Запорізької обласної ради видано буклет «Особливості народної
манери співу Запорізького краю. Зимові обрядові пісні» (50 екземплярів).
На 01.08.2021 року до обласного реєстру елементів нематеріальної
культурної спадщини (НКС) внесено 5 елементів:
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«Козацький бойовий звичай «Спас» Запорізької області»;
«Запорізький Покровський ярмарок»;
«Мистецтво ткацтва села Гусарка Більмацького району Запорізької області»;
«Степовий розспів Запорізького краю»;
«Пісенна спадщина села Мала Білозерка Василівського району Запорізької
області».
До Національного реєстру НКС внесено 1 елемент – «Традиція
приготування караїмських пиріжків (ет айакълакъ) – рецепти караїмів міста
Мелітополя Запорізької області».
До пункту 7 плану роботи «Впровадження системи постійного
моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини».
Моніторинг стану збереження об’єктів культурної спадщини здійснюється
на підставі наказу Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158 «Про
затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» (зі змінами) та
наказу Департаменту культури, туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації від 04.06.2020 № 134-осн. «Про затвердження Порядку
проведення моніторингу стану об’єктів культурної спадщини».
У І півріччі 2021 року КЗ «Запорізький обласний центр охорони культурної
спадщини» Запорізької обласної ради, структурними підрозділами у сфері
культури та/або охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій,
виконавчих органів міських, селищних, сільських рад проведено постійний
моніторинг стану 133 об’єктів археології та історії, що складає 3,7 % від загальної
кількості пам’яток історії, археології та монументального мистецтва,
розташованих на території Запорізької області.
До пункту 8 плану роботи «Створення та запровадження механізму
стимулювання зав’язків закладів освіти з промисловістю та бізнесом».
З метою запровадження ефективних механізмів формування державного та
регіонального замовлення та оптимального використання коштів державного,
обласного бюджету та бюджетів міст обласного значення здійснено аналіз
реальних потреб підприємств промисловості у фахівцях, у тому числі у контексті
потреб Індустрії 4.0. Зокрема, визначено потребу промисловості у інженерахпрограмістах (10 осіб), спеціалістів з інженерії програмного забезпечення
(3 особи), інтелектуальних механотронних та робототехнічних систем (3 особи),
мікро- і наноелектронних приладів і пристроїв (3 особи).
Аналітичні матеріали найближчим часом будуть надані Міністерству
економіки України для формування державного замовлення.
До пункту 9 плану роботи «Затвердження та забезпечення реалізації
планів розвитку госпітальних округів облдержадміністраціями».
У зв’язку із кадровими змінами в облдержадміністрації опрацьовується
питання щодо оновлення складу госпітальної ради, здійснюється підготовка
відповідного проєкту розпорядження голови облдержадміністрації.
Розробка плану розвитку госпітального округу Запорізької області
розпочнеться безпосередньо після оновлення та затвердження складу госпітальної
ради.
До пункту 10 плану роботи «Здійснення організаційно-практичних
заходів щодо залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою,
спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією на місцях».
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На базі комунального закладу «Кам`янська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат» Запорізької обласної ради відбулася обласна Спартакіада «Повір
у себе» з футболу та баскетболу серед дітей з порушеннями слуху. У І етапі
(01.02.2021) взяли участь 68 дітей з інвалідністю, у II етапі (25.02.2021) –
34 дитини з інвалідністю.
На базах Запорізької школи-інтернату № 1 та Запорізької школи-інтернату
«Джерело» Запорізької обласної ради відбулися І етап (09.02.2021) та II етап
(02.03.2021) обласної Спартакіади «Повір у себе» серед спортсменів з ураженням
опорно-рухового апарату та порушеннями слуху. Загальна кількість учасників –
45 дітей з інвалідністю.
Крім цього, за підтримки облдержадміністрації та Запорізького обласного
центру з інвалідного спорту «Інваспорт» на Всеукраїнську спартакіаду «Повір у
себе» від Запорізької області відібрані 25 спортсменів з інвалідністю, серед яких:
футбол: 8 спортсменів (м. Одеса, Молода гвардія),
баскетбол: 8 спортсменів (м. Одеса, Молода гвардія),
теніс: 1 спортсмен (м.Чернігів),
плавання: 9 спортсменів (м. Кам'янське).
До пункту 11 плану роботи «Забезпечення приєднання всіх регіонів
України до Європейської платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform) з метою
відкриття доступу регіонам України до інструментів платформи».
Базуючись на дослідженнях «Smart specialisation in E&IA countries»,
проведених групою експертів Joint Research Centre (JRC) Європейської комісії
(далі – експерти JRC) у Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на
період до 2027 року (далі – Стратегія), затвердженої рішенням обласної ради від
12.12.2019 № 134, запропонований можливий перелік видів економічної
діяльності, які можуть сформувати основу для смарт-спеціалізації Запорізької
області:
виробництво ендопротезів з молібденового і титанового складів;
виробництво
електродвигунів,
генераторів,
трансформаторів,
електророзподільчої та контрольної апаратури;
виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв;
виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
виробництво двигунів та запчастин до гвинтокрилів.
У ході подальшої роботи були обрані можливі пріоритетні напрямки
впровадження смарт-спеціалізації, зокрема: «Гідротехнічна меліорація земель
області», «Створення мобільних комплексів для охолодження та переробки
продукції» та «Модернізація енергетичного розподільчого обладнання».
З метою проведення роботи щодо реалізації проєктів з впровадження смартспеціалізації, пошуку інвесторів, забезпечення приєднання регіону до
Європейської платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform) у звітному періоді
проведені зустрічі у форматі онлайн-обговорень з експертами JRC та
представниками Українського інституту міжнародної політики.
До пункту 12 плану роботи «Сприяння співпраці на регіональному рівні
державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів
громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ,
закладів різних форм власності, що надають освітні послуги у сфері
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професійного навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».
Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації (далі – Центр)
систематично здійснює заходи щодо залучення до освітнього процесу
представників державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів
громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, вищих навчальних
закладів, установ та закладів різних форм власності.
Впродовж звітного періоду Центр при реалізації програм підвищення
кваліфікації співпрацював із 36 представниками органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, 18 науково-педагогічними працівниками вищих
навчальних закладів Запоріжжя та інших регіонів України, 22 представниками
інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.
Активне обговорення актуальних питань професійного навчання публічних
службовців регіону на засіданнях навчально-методичної ради Центру, членами
якої є представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, вищих навчальних закладів, сприяє актуалізації змісту
навчальних програм та їх практичному спрямуванню.
Комунікативний захід на тему «Актуальні питання підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування» проведено з представниками служб
управління персоналом органів місцевого самоврядування. Під час заходу було
проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують питання підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та презентовано програми
підвищення кваліфікації, які реалізуються Центром.
В липні представники Центру взяли участь у роботі Координаційно-дорадчої
ради з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку при голові
Запорізької обласної ради, до складу якої входять міські голови міст обласного
значення, голови районних рад, міські/селищні/сільські голови, а також голови
постійних комісій обласної ради з відповідного профілю та працівники
виконавчого апарату обласної ради. Одним із актуальних питань, розглянутих на
засіданні Координаційно-дорадчої ради, було питання пов’язане з організацією
професійного навчання депутатів місцевих рад області. Представники Центру
ознайомили присутніх із проведеними у І півріччі 2021 року заходами,
спрямованими на задоволення потреб органів місцевого самоврядування у
підвищенні кваліфікації депутатів місцевих рад. Зокрема, Центром виконано
окреме доручення голови облдержадміністрації щодо активізації організації
навчання представників депутатського корпусу регіону (до освітнього процесу
залучено 241 депутата місцевих рад). До відома учасників зібрання було доведено
плани та перспективи роботи закладу, анонсовано тематику короткострокових
програм, реалізація яких запланована на ІІ півріччя 2021 року.
До пункту 13 плану роботи «Забезпечення створення платформи для
координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у
сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними
адміністративними рівнями у співпраці з ключовими заінтересованими
сторонами та партнерами».
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flpo4oexeHns AoAarxa 2
Peaniaaqir AepxaBHoi uorirurn uloAo 3a6e3re.{eHH, pinHux npaB Ta
MoxJllrBocrefi xinox i .rononirin, uouepeAxeHHf, AoMaruHboro Hacr{JrbcrBa e oAHI.rl,t is

upiopzrerHr.rx nanpxuin po6orn o6n4epxaguiuicrpaqii.
Y I uinpi,a,ai 2021 por<y 3 Merolo npr4BepHeHHfl yBarz cycrimcrBa Ao upo6nevr
HacuJrbcrBa B ciu'i 6yno po3rroBcroAxeHo coqiamuy peKnaMy, rrJraKarr,r, 6yrreru,
rucrinxu 3 HoMepavru reneSoHin <raps.roi riHii> ra KoHraKrHi lanni oprani:aqifi, rqo
HaAarorb ropLtAlrqHy ra [cuxoJrorivuy AouoMory rrocrpaxAilJrllM ni4 naczJrbcrBa ra
roprinni nroAbMu. Bcsoro po3roBcroAxeHo roHaA 18700 oALrHr4rIb po3AarKoBoro
rvrarepiany.

B

ApyKoBaHr4x

3MI ra Ha oQiqifinnx cairrax o6r4epxa4ivriuicrpaqii,

pafi4epxa4rr,rinicrpaqifi, repnropiarbHLrx lpoMaA 6yno posrvrirqeno I87 ny6nixarlifi
BIATTOB1AHOfO COqlaJIbHOrO Cnpf,MyBaHH{.
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y

reJreKaH€Lrri <CycuiJrbHe 3auopixxx>
BrrrycKy <CroroAni. foroeHe)
nprtwruir eQip si cueqianicrou Ha reMy <-flr nepeMorrr4 AoMarxHboro rr4paHa).

ni46yncr
Ha rerexanani <<Z>> y uporpanai <<ArqeHrlr) - npxvrnfi e$ip si cueqiaricrou Ha reMy
Ilpana JIIoAuHr.r. <16 rurin rporrr HacvJrbcrBa).
Ha pafionHoMy pagio <Cnanis> (llonorincrrufi pafioH) r.uitultu oroJrorxeHH, rrpo
rIpoBeAeHH.rI ((npflMoi niHii> na TeneQoni .{onipvr Ha reMy: <-f,x nupiruurw cirraefini
xouSnixrn?>>.

Ha ciri-taitrax M. 3anopixxx 6esroruroeHo posvrirqeno 2
silu osi.qHo ro
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ouianbH
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ro

Br4g.Lt

uocrepia

crp.,rMyBa rrrur, (28 peKnaMHux unoqunra).

forosa 3auopisrxoi o6lauroi
AepxaBHoi aAnainicrparlii

OrexcaHAp CTAPYX

