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Запорізька область 

Вступ 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької 

області на 2022 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 основні напрями розвитку, 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) та Плану заходів з 

її реалізації (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 497-р); 

 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); 

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України 

від 30.09.2019 № 722); 

Стратегії людського розвитку (Указ Президента України від 02.06.2021 

№ 225);  

Національної економічної стратегії на період до 2030 року (постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179); 

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 2022-2024 роки 

(постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586). 

Програма базується на комплексі: галузевих і територіальних прогнозів, 

статистичних матеріалів та аналізу основних тенденцій економічного і 

соціального розвитку області у 2021 році; пропозицій районних державних 

адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, підприємств, установ і 

організацій області. 

Програма містить основні завдання і заходи на 2022 рік (у т.ч. регіональні 

цільові програми, затверджені обласної радою, також увійшли як складові 

заходів Програми та враховані у прогнозних показниках) та очікувані результати 

від їх реалізації. 

З метою збалансованого розвитку територій області до Програми 
включено завдання та заходи стосовно вирівнювання дисбалансу, насамперед, в 
розвитку економічного потенціалу та інфраструктури територій, покращення 
якості життя мешканців сільських, селищних, міських  територіальних громад. 

Крім того, визначені прогнозні показники економічного і соціального 

розвитку області на 2022 рік (розраховані на базі найбільш вірогідного сценарію, 

який ґрунтується на аналізі поточної економічної ситуації, а також 



 4 

Запорізька область 

припущеннях, що враховують вплив зовнішніх і внутрішніх чинників і ризиків, у 

т.ч. пов’язаних з поширенням пандемії), а також переліки інвестиційних проєктів 

та обласних програм, які планується реалізувати у 2022 році. 

Програма виконується шляхом спільних дій місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади у співпраці з представниками 

бізнесу, науки та громадських організацій.  

Вектор Програми націлений на впровадження регіональної політики, який 

передбачає гармонійне поєднання загальнонаціональних і регіональних 

інтересів.  
 

І. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку області у 

2022 році 
 

Метою Програми є забезпечення гідних умов життя та загального 

підвищення добробуту населення Запорізької області на основі: підвищення 

інноваційності та конкурентоспроможності економіки області (на зовнішньому 

та внутрішньому ринках) та створення прозорих умов ведення бізнесу; 

забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної і комунальної 

інфраструктури, сталого розвитку територіальних громад, поліпшення 

екологічної ситуації; вдосконалення механізмів управління розвитком області, 

насамперед, на засадах відкритості та прозорості, ефективного використання 

власного потенціалу та наявних ресурсів. 

Основою Програми є людиноцентрична модель розвитку, з урахуванням 

національної парадигми і стратегії України. Оскільки розвиток людського 

капіталу є базисом стабільності та зміцнення конкурентних позицій регіональної 

економіки.  

Тому, усвідомлюючи виклики, які постали у зв’язку з пандемією COVID-

19, та враховуючи, що найбільшою соціальною цінністю є людське життя, 

головна мета обласної влади,  в першу чергу, – забезпечити реалізацію заходів 

(як швидких й оперативних, так і системних), які спрямовані на забезпечення 

життєдіяльності в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної із епідемією 

коронавірусної хвороби, а також розвиток господарського комплексу регіону в 

період карантину та після його завершення. 
 

ІІ. Зростання конкурентоспроможності економіки регіону, створення умов 

для сталого розвитку 
 

1. Функціонування промисловості 
 

Головна мета: сприяння стабільному розвитку промислового 

комплексу області, який забезпечуватиме внутрішні потреби 

країни та регіону, конкурентоспроможний експорт, збільшення 

обсягів наукоємної продукції як основи для інноваційного 

розвитку економіки, перехід на ресурсозбережну та екологічно безпечну модель 

розвитку промисловості. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

проведення засідань, нарад (у тому числі виїзних, за участю представників 

відповідних центральних органів виконавчої влади), робочих зустрічей з 
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керівниками промислових підприємств усіх форм власності задля поглибленого 

вивчення ситуації на підприємствах, надання практичної допомоги у вирішенні 

проблемних питань, визначення шляхів активізації розвитку промисловості 

області; 

підготовка пропозицій центральним органам виконавчої влади,  у т.ч. щодо: 

- вдосконалення нормативно-правової бази і діючого законодавства 

України у сфері промисловості задля збільшення ефективності роботи 

промислового комплексу та нарощування обсягів виробництва; 

- стимулювання розвитку пріоритетних галузей економіки держави 

(зокрема, в частині завантаження замовленнями ДП «Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка», АТ «Мотор Січ» 

та інших підприємств області у рамках виконання Державної цільової науково-

технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 01.09.2021 № 951); 

 забезпечення реалізації прогресивної державної промислової політики, 

насамперед, у рамках концепції «Індустрія 4.0», у т.ч. шляхом підтримки та 

сприяння розвитку регіонального кластеру «Інжинірінг. Автоматизація. 

Машинобудування», спрямованого на розвиток сектору промислового хай-тек;  

ініціювання перед центральними органами виконавчої влади вирішення 

проблемних питань підприємств області (насамперед, неефективно працюючих 

підприємств державного сектору економіки), зокрема лобіювання перед: 

Фондом державного майна України питань щодо: 

прискорення завершення приватизаційних процедур на 

ДП «МЗ «Гідромаш», ЗДП «Кремнійполімер», ПАТ «Запорізький виробничий 

алюмінієвий комбінат»; 

забезпечення стабільної роботи стратегічно важливого підприємства 

регіону – ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (насамперед, укладення 

мирової угоди між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запорізький титано-

магнієвий комбінат» задля погашення існуючих заборгованостей комбінату за 

спожиту електроенергію);  

Мінстратегпромом України та ДК «Укроборонпром» щодо вжиття 

заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації на ЗДП «Радіоприлад» (погашення 

існуючих заборгованостей, забезпечення підприємства замовленнями тощо); 

популяризація продукції місцевих товаровиробників та збільшення 

експортних можливостей підприємств, у т.ч. шляхом сприяння їх участі у 

виставково-презентаційних заходах, ярмарках, форумах тощо для пошуку нових 

ринків збуту; 

створення умов для активізації співпраці між промисловими 

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

шляхом утворення навчально-практичних 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,  
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впровадження енергозберігаючих технологій та освоєння нових видів продукції, 

зокрема, на:  

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;  

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

багатоцільового вертольоту МСБ-2; організація виробництва несучого та 

рульового гвинтів вертольоту із композитних матеріалів; 

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – створення 

конкурентноздатного та високоефективного виробництва титанової продукції на 

основі сучасних технологій та обладнання; 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» – створення унікального 

міського автобусу на базі Mercedes, виробництво мобільних офісів для 

застосовування їх у якості пересувного поштового відділення, центру 

адміністративних послуг чи пункту медичної допомоги. 

Крім того, освоєння виробництва нових видів продукції та технологій (у 

т.ч. екологічно безпечних) заплановано на підприємствах ПАТ «Запоріжсталь», 

ПрАТ «Дніпроспецсталь», АТ «Запорізький завод феросплавів», 

ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; КП «НВК «Іскра» та інш. 

Очікувані результати: 

індекс промислової продукції – 102,5 % порівняно з 2021 роком; 

забезпечення обсягу реалізованої промислової продукції за підсумками 

2022 року на рівні 298,4 млрд грн, що на 10,2 % перевищить очікуваний 

показник 2021 року. 
 

2. Енергетичний комплекс та енергозбереження  
 

Головна мета: формування умов для забезпечення енергетичної 

безпеки, енергоефективного та енергоощадливого використання, 

споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних 

технологій; подальший розвиток альтернативної енергетики. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 
ініціювання внесення змін до чинних законодавчих та нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність енергетичного сектору задля 

забезпечення якісного надання послуг споживачам електроенергії та природного 

газу; 

сприяння у вирішенні проблемних питань функціонування паливно-

енергетичного комплексу області, у т.ч. шляхом проведення засідань, нарад, 

робочих зустрічей з керівниками підприємств галузі, за результатами яких 

забезпечити підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо 

надання допомоги на державному рівні; 

участь у розгляді та прийнятті економічно-обґрунтованих тарифів, 

інвестиційних програм та довгострокових планах розвитку підприємств галузі; 

стимулювання розвитку ринку енергосервісу для впровадження заходів із 

термомодернізації в будівлях бюджетних установ державної та комунальної 

форми власності;  
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продовження механізму стимулювання населення до: 

впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини 

суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів;  

встановлення об’єктів відновлюваної енергетики для забезпечення 

гарячого водопостачання, зокрема шляхом відшкодування частини суми 

кредиту, залученого на придбання сонячних колекторів; 

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 АS, (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;  

збільшення кількості укладених енергосервісних договорів; 

завершення будівництва Запорізької  ВЕС на території Приазовського та 

Мелітопольського районів, яка забезпечить електроенергією 200 тис. 

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

збільшення частки обсягу відновлюваних джерел енергії у структурі 

споживання паливно-енергетичних ресурсів області до 5 %. 
 

3. Розвиток аграрного сектору та продовольча безпека. 

Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних 

відносин. 
 

Головна мета: підвищення ефективності роботи аграрного 

сектору економіки, підтримка стабільного функціонування та 

розвитку агропромислового комплексу (зокрема, шляхом реалізації системи 

економічних та організаційних заходів щодо підтримки сільськогосподарських 

виробників для сприяння підвищенню їх продуктивності та доходності, 

модернізації, диверсифікації сільськогосподарської діяльності, нарощенню 

доданої вартості, використанню інноваційних каналів просування продукції, 

доступу до фінансів тощо). 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

впровадження найбільш перспективних інноваційних агротехнологій 

(вологозберігаючих, енергозаощаджуючих, екологічно безпечних тощо)  і на цій 

основі підвищення продуктивності виробництва з метою зниження витрат на 

одиницю продукції та зміцнення її конкурентоспроможності на внутрішньому і 

світовому ринках; 

створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур і садивного матеріалу; 
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стимулювання агроекологічної діяльності, у т.ч. шляхом широкого 

застосування вітчизняного досвіду ведення органічного виробництва та 

просування органічної продукції на ринок; 

розширення площ зрошуваних земель за рахунок сприяння 

сільгосптоваровиробникам у вирішенні питань з  відновлення, реконструкції, 

модернізації інженерної інфраструктури внутрішньо-господарських 

меліоративних об’єктів і систем, підвищенню ефективності їх використання; 

реалізація в області державної політики щодо надання фінансової 

підтримки агропромислового  комплексу (у т.ч. проведення широкої та всебічної 

інформаційно-розяснювальної роботи серед органів місцевого самоврядування, 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій, суб’єктів господарювання усіх категорій господарств на 

всіх інформаційних платформах; організація роботи щодо забезпечення 

використання спеціальних бюджетних дотацій: за наявні бджолосім’ї; 

за утримання корів; 

впровадження інвестиційних проєктів у галузі рослинництва, 

тваринництва, розвитку інфраструктури зі зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції; 

організація та проведення агропродовольчих виставково-ярмаркових 

заходів за участю підприємств агропромислового комплексу (зокрема, 

спеціалізованої виставки «АгроТехСервіс – 2022», аграрного форуму 

«AgroPro»), а також сприяння їх участі в таких заходах державного та 

міжнародного рівнів з метою представлення, презентації брендового 

асортименту місцевих переробних і харчових підприємств;  

створення умов для розвитку та функціонування сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, малих фермерських та особистих селянських 

господарств, насамперед, у галузях молочного скотарства та свинарства;  

сприяння діяльності дорадчих служб, орієнтованих на безпосередню 

роботу з сільським населенням; 

сприяння формуванню освітньої, інституційної та інформаційної 

підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, підприємництва та 

самозайнятості в регіоні;  

забезпечення цінової стабільності та товарної наповненості на 

продовольчому ринку області шляхом проведення ярмаркових та інших заходів; 

вжиття заходів з недопущення виникнення і масового поширення 

інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і 

людей, що може спричинити значні негативні наслідки та збитки для економіки 

регіону; 

забезпечення реалізації земельної реформи, що дозволить покращити 

інвестиційний клімат у сільському господарстві та залучити незадіяний 

внутрішній фінансовий ресурс через розширення кредитування з боку 

банківської системи (у рамках якої, зокрема, забезпечення продовження 

інвентаризації земель та внесення земельних ділянок до земельного кадастру). 

Очікувані результати:  

індекс сільськогосподарської продукції – 99,3 % порівняно з 2021 роком 

(незначне скорочення обумовлено високою статистичною базою порівняння 
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2021 року, станом на 17.09.2021 в області зібрано 3266,96 тис. тонн зерна – це 

найвищий врожай за всі роки незалежності України (у 2020 році – 

2964,4 тис. тонн));  

забезпечення валового збору основних сільськогосподарських культур: 

зерна – 3200 тис. тонн (97,3 %  до очікуваного рівня 2021 року), олійних культур 

–  1170 тис. тонн (100,4 %), у т. ч. соняшнику – 990 тис. тонн (100,8 %); картоплі 

– 175,5 тис. тонн (100,3 %), овочів – 220,0 тис. тонн (100,4 %), плодів та ягід – 

48,0 тис. тонн (114,0 %); м’яса – 62,2 тис. тонн (104,2 %), молока – 

201,9 тис. тонн (104,0 %), яєць – 433,9 млн. шт. (105,2 %), що в цілому 

забезпечуватиме продовольчу безпеку регіону та значний відсоток експорту 

продукції.   
 

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 у світовому просторі. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для інвестиційної 

діяльності, формування інвестиційних пропозицій (бізнес-планів, техніко-

економічного обґрунтування, бачення, тощо) та реалізації стратегічних 

інвестиційних проєктів розвитку територій області; 

забезпечення реалізації майже 100 пріоритетних проєктів (з них 24 проєкти 

у рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво») щодо 

будівництва та реконструкції інженерних мереж, модернізації об’єктів 

соціально-культурної інфраструктури, зокрема за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку, бюджетів розвитку місцевих бюджетів, коштів 

Європейського інвестиційного банку у рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України та інших джерел фінансування (у т.ч. в рамках 

виконання  програми Президента України «Велика реставрація»,  Регіональної 

програми будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, 

соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на 

період до 2024 року, затвердженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 141 

(зі змінами та доповненнями); 

розробка та реалізація заходів Програми розвитку міжнародного 

співробітництва євроінтеграційних процесів та залучення інвестицій в економіку 

Запорізької області на 2022-2023 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 (у т.ч. інвестиційного 
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щорічного форуму «InCo Forum Integration & Cooperation»), ділових зустрічей, 

засідань за круглим столом, конференцій, виставкових заходів та інших 

промоційно-презентаційних заходів за участю представників ділових кіл 

України та зарубіжних країн; 

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 та потенційних інвесторів; 

сприяння створенню та розвитку прогресивних форм інституційного 

забезпечення інвестиційної діяльності, зокрема промислово-технологічних зон, 

індустріальних парків (у т.ч. з урахуванням положень Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки»), спрямованих на 

залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження 

фінансово-економічних стимулів в індустріальних парках); 

організаційно-фінансове забезпечення функціонування інтернет-ресурсів, 

що демонструють інвестиційну привабливість Запорізької області та сприяють 

залученню інвестицій; 

залучення суб’єктів господарювання до участі у міжнародних та 

національних виставково-ярмаркових заходах з презентації економічного та 

інвестиційного потенціалу 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; 

координація роботи діючих проєктів міжнародної технічної допомоги та 

активне залучення нових проєктів для роботи на території області; 

співпраця з установою «Агенція регіонального розвитку Запорізької 

області», насамперед, у частині підвищення інвестиційної привабливості регіону, 

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

допомоги. 

Очікувані результати:  

збільшення обсягу капітальний інвестицій на 2,5 % до очікуваного рівня 

2021 року; 

завершення спорудження (реконструкції) об’єктів з високим ступенем 

будівельної готовності та скорочення обсягів незавершеного будівництва; 

закордонними інвесторами в економіку області вкладено 

5,7 млн дол. США прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі, крім 

реінвестування доходів);  

збільшення обсягів (у порівняні до очікуваного показника 2021 року): 

зовнішньоторговельного товарообороту –  на 7,9 %, у т.ч. експорту – на 7,4 %, 

імпорту  – на 9,0 %. 
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5. Розвиток логістично-транспортного потенціалу, 

покращення стану автомобільних доріг області. 
 

Головна мета: забезпечення ефективного функціонування та 

розвитку логістично-транспортної інфраструктури області; 

утримання дорожньої інфраструктури в належному 

експлуатаційному стані та підвищення рівня безпеки руху. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 
завершення будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у 

м. Запоріжжя (у т.ч. за рахунок активного лобіювання на державному рівні питання 

стабільного фінансування проведення робіт, потреба на 2022 рік – 9,0 млрд грн); 

забезпечення виконання якісних та своєчасних ремонтно-будівельних 

робіт на автомобільних дорогах, зокрема: 

державного значення (за рахунок коштів субвенції державного бюджету): 

будівництво автомобільної дороги в обхід м. Мелітополь від автомобільної 

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

Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (потреба на 2022 рік – 700,0 тис. грн); 

капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 Одеса-Мелітополь-

Новоазовськ на ділянках км 400+892 – км 442+731,  км 451+830 – км 604+086 

(потреба на 2022 рік – 2,0 млрд  грн); 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-37 Енергодар-Василівка 

на ділянці км 3+833 – км  35+133 (потреба на 2022 рік – 800,0 тис. грн); 

загального користування місцевого значення (у рамках виконання 

Програми розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 136, зі змінами та 

доповненнями); 

капітальний ремонт ділянок 16 автомобільних доріг та мостів;  

поточний середній ремонт мосту на км 11+800 дороги О081871 /Т-04-08/ - 

Пшеничне - Скелювате - Трудове - /Т-08-13/; 

запровадження автоматичних систем габаритно-вагового контролю 

«зважування в русі» (Weigh-in-Motion) для захисту доріг від руйнування; 

 оптимізація мережі автобусних маршрутів області та структури рухомого 

складу, що працює на маршрутах шляхом проведення вивчення попиту 

населення на перевезення; 

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:   

завершення будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у 

м. Запоріжжя; 

побудовано, реконструйовано, відремонтовано та введено в експлуатацію 

до 600 км автомобільних доріг загального користування; 

забезпечення сталого розвитку всіх видів транспорту, збільшення обсягів 
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перевезень пасажирів та вантажів на 5 %; 

підвищення якості та безпеки перевезень всіма видами пасажирського 

транспорту. 
 

6. Розвиток підприємництва. 
 

Головна мета: створення та підтримка сприятливого бізнес-

клімату в регіоні; розвиток підприємництва як активізатора для 

створення нових робочих місць, умов для самореалізації людини, 

насамперед, молоді; покращення якості надання послуг через 

створення належних та ефективних центрів надання адміністративних послуг 

(далі-ЦНАП) органів місцевого самоврядування. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

забезпечення постійного двостороннього діалогу і співпраці органів влади 

та суб’єктів підприємництва для визначення основних проблем, пов’язаних з 

початком власного бізнесу, провадження підприємницької діяльності тощо, з 

подальшим визначенням механізмів, шляхів розв’язання цих проблем, у т.ч. в 

рамках роботи діючих консультативно-дорадчих органів (обласної 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва та робочої групи при 

обласній державній адміністрації щодо розв’язання актуальних проблем 

підприємців Запорізької області); 

актуалізація та реалізація заходів Комплексної програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 142 (у т.ч. врахування 

термінових викликів сьогодення, насамперед, реалізація заходів, спрямованих на 

компенсацію можливих втрат бізнесу внаслідок введення карантинних заходів, 

обмежень тощо; зокрема серед запланованого –  впровадження:  

механізмів фінансової підтримки бізнесу на обласному рівні (компенсація 

ставок за кредитами банків, грантова підтримка реалізації інноваційно-

орієнтованих бізнес-проєктів та безпосередньо особам, що планують 

започаткувати/розвивати власну справу тощо); 

нових та розширення існуючих місцевих програм підтримки бізнесу, 

опрацьованих спільно з органами місцевого самоврядування області; 

підвищення рівня інформаційної обізнаності суб'єктів підприємництва, у 

тому числі щодо можливості участі у державних програмах підтримки 

підприємницької діяльності (зокрема, «Доступні кредити 5-7-9 %»), грантових 

програмах для малого бізнесу (рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт Європа», проєкті EU4Business: Конкурентоспроможність та 

інтернаціоналізація МСП тощо); 

здійснення заходів з аналізу ефективності дії регуляторних актів, їх 

перегляд та розробка проєктів нових регулювань відповідно до затвердженого 

плану підготовки; 

сприяння залученню до підприємницької діяльності жителів сільської 

місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил (далі - АТО/ООС) (у т.ч. шляхом реалізації 

грантового проєкту «EXCELTOUR» та окремих регіональних проєктів, зокрема: 

«Розвиток мікробізнесу у сфері зеленого туризму в селі Геленджик», 
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«Туристичний кластер Смирновської селищної ради Запорізької області», 

«Створення інтерактивного інформаційного порталу для об’єктів зеленого 

туризму області», «FabLab Robotics», «Бізнес-освіта»), а також популяризація 

соціального підприємництва і соціальної відповідальності, впровадження заходів 

щодо підвищення рівня дисципліни сплати податків, ведення ефективних 

інноваційних інструментів комунікації з бізнесом, що сприятимуть зростанню 

рівня поваги до нього); 

забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та зручних публічних 

послуг, зокрема шляхом:  

розвитку і розширення мережі ЦНАП (через створення нових сучасних 

центрів надання адміністративних послуг та Дія Центрів в громадах);  

сприяння впровадженню на території області електронних сервісів порталу 

«Дія. Бізнес», через які підприємці зможуть отримати державні послуги онлайн, 

безоплатні консультаційні послуги, дізнатися про наявні гранти, пройти 

навчання на безкоштовних тренінгах і майстеркласах; 

оптимізації процедур надання публічних послуг та збільшення кількості 

послуг, що надаються в центрах;  

забезпечення переведення найбільш популярних публічних послуг в 

електронну форму; 

запровадження системного моніторингу якості надання адміністративних 

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 – на 0,8 %, чисельності 

працюючих на малих і середніх підприємствах регіону – на 0,4 %;  

100 % створення мережі центрів надання адміністративних послуг при 

органах місцевого самоврядування з населенням понад 10 тис. осіб; 

збільшення кількості об’єктів мережі ЦНАП (територіальних підрозділів, 

віддалених робочих місць адміністраторів та мобільних офісів) та розширення 

спектру надання послуг суб’єктам підприємництва; 

запровадження в усіх діючих ЦНАП комплексної послуги «єМалятко». 
 

ІІІ. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя 
 

1. Грошові доходи населення та ринок праці. 
 

Головна мета: сприяння зростанню реальних доходів населення, 

у тому числі за рахунок підвищення рівня заробітної плати, 

зменшення їх диференціації; збереження та розвиток трудового 

потенціалу, підвищення професійного рівня та 

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

Основні завдання та заходи на 2022рік: 

реалізація основних положень Територіальної угоди між Запорізькою 

облдержадміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, 

Запорізькою обласною радою профспілок на період до 2027 року (з метою 
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підвищення рівня оплати праці, соціального захисту працюючих, розв’язання 

проблем зайнятості);  

поступове погашення заборгованості з виплати заробітної плати, у т.ч. за 

рахунок:  

проведення роботи із центральними органами виконавчої влади, у сфері 

управління яких перебувають розташовані на території області підприємства-

боржники, щодо забезпечення вжиття заходів з погашення заборгованості з 

заробітної плати перед працівниками цих підприємств; 

посилення ефективності роботи обласної, територіальних комісій з питань 

погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та 

соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та 

легалізації заробітної плати, здійснення постійного контролю за виконанням їх 

рекомендацій; 

проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

роботодавців та населення щодо неприпустимості використання робочої сили з 

порушеннями трудового законодавства; 

проведення системного аналізу ситуації на ринку праці, реалізація заходів 

щодо розв’язання проблем безробіття, у т.ч. у рамках виконання Програми 

зайнятості населення Запорізької області на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 29.07.2021 № 1;  

сприяння зайнятості громадян шляхом надання допомоги у 

працевлаштуванні, у т.ч. на створені нові робочі місця в ході реалізації 

територіальних програм зайнятості населення, інвестиційних, інфраструктурних 

та інших проєктів, залучення безробітних до громадських та інших робіт 

тимчасового характеру; 

 організація професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників і професійного навчання безробітних громадян, у т.ч. 

демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО/ООС, внутрішньо 

переміщених осіб,  виходячи з обумовлених процесами трансформації економіки 

потреб ринку праці; 

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 12 % до 

очікуваного рівня 2021 року;  

скорочення рівня безробіття, обчисленого за методологією МОП до 10,5 %; 

працевлаштування на новостворені робочі місця не менше 21 тис. осіб; 

скорочення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в 

установах та організаціях області. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Запорізька область 

2. Соціальний захист населення (у т.ч. соціальна підтримка: 

учасників антитерористичної операції / операції Об’єднаних 

сил, внутрішньо переміщених осіб). 
 

Головна мета: повне охоплення соціальними послугами 

громадян, забезпечення рівного доступу до базових послуг для 

всіх верств населення; комплексна підтримка учасників 

антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил та внутрішньо 

переміщених осіб; забезпечення фінансової збалансованості та стабільності 

пенсійної системи регіону. 

Основні завдання та заходи на 2022рік: 

забезпечення надання соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення, своєчасності надання та виплати різних видів державної допомоги 

(сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям), компенсацій, житлових 

субсидій та пільг, відповідно до чинного законодавства; 

організація заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної 

компетентності працівників територіальних громад з питань соціального захисту 

населення та надання адміністративних послуг соціального характеру, у т.ч. за 

допомогою програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада»; 

забезпечення належного функціонування мережі інтернатних закладів 

системи соціального захисту населення, здійснення в них поточних та 

капітальних ремонтів; 

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); 

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 та психологічною реабілітацією, тощо); 

забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які відповідно 

до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 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;  

здійснення перерахунків пенсій відповідно до підвищених соціальних 

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

державний бюджет на відповідний рік; 

робота з підприємствами, організаціями, установами щодо погашення 

заборгованості з обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців та 

населення щодо своєчасності сплати внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, належного оформлення трудових відносин з 

працівниками, впровадження електронних сервісів Пенсійного фонду України. 
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Очікувані результати:  

максимальне охоплення населення області програмою житлових субсидій, 

у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – до 160 тис. 

домогосподарств; 

збільшення кількості учасників АТО/ОСС, які охоплені послугами з 

психологічної, професійної реабілітації, санаторно-курортного лікування та 

інших видів соціальних послуг;  

забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла 10 особам з 

інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників АТО/ООС, членам сімей 

загиблих учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщеним особам, з числа 

учасників АТО/ООС. 

охоплення послугами оздоровлення та відпочинку не менше ніж 30 % 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

збільшення загальних надходжень до бюджету Пенсійного фонду України, 

що формується на території області, на 7,8 %. 
 

3. Поліпшення якості і доступності медичних послуг. 
 

Головна мета: збереження, зміцнення та відновлення здоров'я 

громадян на основі розширення доступності та підвищення якості 

медичної допомоги населенню області (з урахуванням термінових 

викликів сьогодення, у т.ч. спричинених  наслідками пандемії 

COVID-19). 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

профілактика, виявлення на ранніх стадіях та лікування найбільш 

поширених і соціально небезпечних хвороб, 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); 

вжиття заходів щодо профілактики інфікування та поширення 

захворюваності на COVID-19 (у т.ч. продовження активної вакцинальної 

кампанії), забезпечення госпітальних баз, визначених для надання медичної 

допомоги хворим на COVID-19 або з підозрою на нього необхідними для цього 

обладнанням, засобами, медикаментами (у т.ч. забезпечення дорослих та 

дитячих ліжко-місць, виділених для госпіталізації хворих на COVID-19, 

централізованою подачею кисню на 100 %); 

забезпечення підготовки медичної системи до миттєвого реагування та 

надання населенню якісної медичної допомоги в умовах масштабного зростання 

кількості інфікованих хворобою COVID-19; 

сприяння добровільному медичному страхуванню працівників галузі 

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

забезпечення впровадження заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я, насамперед у територіальних громадах; добудова та введення 

в експлуатацію лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в 

рамках формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги; 

покращення  матеріально-технічної бази та розбудова закладів охорони 

здоров’я області, зокрема шляхом:  
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придбання додаткового лінійного прискорювача для КНП «Запорізький 

регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради; 

вирішення питань оновлення санітарного парку КНП «ТМО «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької 

обласної ради (потреба в нових автомобілях швидкої допомоги становить                    

17 одиниць – тип В, та 6 одиниць – тип С);  

реконструкції: будівель КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча 

лікарня» Запорізької обласної ради; головного та поліклінічного  корпусів КНП 

«Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, а також 

розбудова на її базі  інфраструктури регіонального медичного ХАБу; 

здійснення належної організації судово-медичного та 

патологоанатомічного обслуговування населення з урахуванням санітарно-

гігієнічних та будівельних норм (у т.ч. реконструкція будівлі під відділ судово-

медичної експертизи трупів (моргу) КУ «Запорізьке обласне бюро судово-

медичної експертизи» Запорізької обласної ради); 

зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я шляхом 

своєчасного підвищення кваліфікаційного рівня працівників, проведення роботи 

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

реалізації програми «місцевих» стимулів; 

розвиток громадського здоров’я в області та сприяння здоровому способу 

життя, реалізація заходів щодо популяризації та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я, насамперед, серед молоді. 

Очікувані результати: 

зниження:  

рівня захворюваності та смертності населення за найбільш соціально 

небезпечними,  поширеними та інфекційними хворобами;  

рівня материнської смертності;  

показника перинатальної та ранньої неонатальної смертності. 

покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої 

висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації 

галузі охорони здоров’я;  

забезпечення галузі охорони здоров’я кваліфікованими фахівцями, у тому 

числі молодими спеціалістами. 
 

4. Підвищення якості, конкурентоспроможності і доступності 

освіти. Удосконалення системи управління освітою. 
 

Головна мета: забезпечення якісної та доступної освіти, 

створення сучасних умов навчання, включаючи інклюзивне; 

поширення знань та навичок, необхідних для отримання гідної 

роботи та підприємницької діяльності. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

дошкільна та загальна середня освіта: 

реалізація завдань і заходів Програми розвитку освіти Запорізької області  

на 2018-2022 роки (рішення обласної ради від 30.11.2017 № 54, зі змінами та 

доповненнями); 
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формування в громадах спроможних освітніх систем та оптимальної 

мережі закладів, здатних забезпечити мешканцям області гарантоване право на 

якісну, безоплатну, доступну дошкільну, загальну середню та позашкільну 

освіту; 

поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та 

створення у закладах загальної середньої освіти сучасного освітнього простору 

(комп’ютеризація та інформатизація закладів загальної середньої освіти; 

підвищення якості інтернету у закладах освіти; придбання обладнання та 

сучасних меблів для початкових класів нової української школи тощо); 

забезпечення передумов реалізації моделі здорової школи з усіма 

необхідними її складниками (зокрема, безпечного та якісного харчування дітей в 

закладах освіти, у т.ч. у рамках реалізації проєкту «Сучасна шкільна їдальня»; 

збільшеною фізичною активністю тощо); 

створення умов для навчання, розвитку та соціалізації дітей з особливими 

освітніми потребами шляхом розбудови безпечного освітнього середовища 

(у т.ч. розширення мережі інклюзивних класів, груп); 

проведення реконструкцій/капітальних ремонтів закладів освіти області, у 

т.ч. в рамках проєкту Президента України «Велике будівництво», програми 

«Спроможна школа для кращих результатів», з урахуванням заходів (вимог) 

нового освітнього простору, зокрема у 2022 році планується реалізація проєктів 

з: 

капітального ремонту: дошкільного навчального закладу № 28 

у м. Бердянськ; загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 4 і  № 20 у м. Мелітополь; 

3-х дошкільних навчальних закладів у м. Мелітополь (№ 1, № 5 «Перлинка», 

№ 99 «Зірочка»), у м. Приморськ («Вербиченька»), у смт Нововасилівка 

(«Теремок»);  

реконструкції будівель: Гуляйпільської спеціалізованої школи, 

Володимирівського НВК «Успіх», Запорізька спеціальної школи-інтернату 

«Джерело» у м. Запоріжжя; Мелітопольської загальноосвітньої школи № 24; 

Новомиколаївської школи Семенівської сільської ради з улаштуванням дитячого 

садка;  

забезпечення регулярного підвезення дітей та педагогічних працівників до 

опорних закладів (у т.ч. придбання шкільних автобусів, які відповідають 

необхідним технічним та безпековим вимогам); 

збереження існуючої мережі та розвиток сучасних напрямків закладів 

позашкільної освіти, збільшення охоплення позашкільною освітою, за 

напрямками з урахуванням бажання дітей, насамперед, у сільській місцевості; 

сприяння педагогічним працівникам у фаховому вдосконаленні та 

підтримка їхніх професійних досягнень; 

професійно-технічна та вища освіта: 

послідовна імплементація Стратегічного плану розвитку регіональної 

системи професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області  

на 2021-2027 роки (затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 31.12.2020 № 612); 
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створення потужних закладів на основі об’єднання малокомплектних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти за територіальним та 

галузевим критеріями, розширення їх автономії та економічної самостійності;  

розширення функцій регіональних рад професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

упровадження механізмів мотивації роботодавців до участі в освітньому 

процесі; 

створення незалежних дорадчо-консультативних органів управління 

закладами на засадах державно-приватного партнерства; 

підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти (у т.ч. 

шляхом розроблення освітніх програм для підготовки кваліфікованих робітників 

із урахуванням універсальних навичок; формування змісту освіти на основі 

компетентнісного підходу; цифровізація й технологізація освітнього процесу). 

Очікувані результати: 

зростання показника кількості дітей віком від 3-6 (7) років, охоплених 

дошкільною освітою; 

оптимізація мережі закладів освіти: створення до 3 ліцеїв,  3 опорних шкіл 

та належне їх матеріально-технічне оснащення; 

додаткове відкриття 20 інклюзивних класів та 10 інклюзивних груп у 

існуючих закладах дошкільної освіти; 

охоплення позашкільною освітою не менше 76,0 % дітей шкільного віку; 

відкриття 2 нових навчально-практичних центрів; 

зростання показника охоплення учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти дуальною формою навчання на 50 осіб; 

створення 1 незалежного дорадчо-консультативного органу управління 

закладами на засадах державно-приватного партнерства (зокрема, робочої групи 

при Регіональній раді професійної (професійно-технічної) освіти при 

облдержадміністрації); 

придбання до 10 шкільних автобусів з різних джерел фінансування, у тому 

числі пристосованих для підвезення дітей з особливими освітніми потребами; 

оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти усіх рівнів. 
 

5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної 

культури та спорту. 
 

Головна мета: максимальне охоплення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, усиновленням та 

сімейними формами виховання; створення умов для подальшого 

розвитку потенціалу молоді в області з урахуванням гендерної 

рівності; залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та 

спортом, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

забезпечення своєчасного виявлення дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, з метою попередження дитячої безпритульності та 

бездоглядності, недопущення вилучення із біологічної родини; 

сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у тому числі сприяти розширенню в 
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області мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та 

влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

вжиття заходів щодо продовження розвитку патронату над дитиною, з 

метою тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в сім’ї 

патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими 

законними представниками складних життєвих обставин; 

організація та проведення навчань для кандидатів у прийомні батьки, для 

прийомних батьків та батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою 

підвищення їх виховного потенціалу; 

забезпечення житлом за кошти державного та місцевих бюджетів дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

проведення роботи, спрямованої на зменшення кількості відмов матерів від 

новонароджених дітей, та запобігання виникненню раннього соціального 

сирітства, в т.ч. через забезпечення ефективної діяльності КЗ «Обласний 

соціальний центр матері та дитини» Запорізької обласної ради; 

здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, у т.ч. через забезпечення 

ефективної діяльності 5 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей; 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

підвищення ролі сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків, подолання гендерних стереотипів, запобігання проявам домашнього 

насильства; 

  організація та проведення на належному рівні відзначення в області Дня 

захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей, Дня Святого 

Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

створення сприятливих умов для розвитку, самореалізації та патріотичного 

виховання молоді, забезпечення активного залучення молоді до участі у 

всеукраїнських, регіональних тематичних конкурсах, акціях, проєктах та інших 

заходах, у т.ч. шляхом розробки та реалізації обласних програм молодіжного 

спрямування – «Молодь Запорізького краю на 2022-2026 роки», «Програма 

національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2025 роки»;  

 забезпечення належного функціонування та розвитку мережі закладів 

фізичної культури і спорту (проведення реконструкції, капітального ремонту, 

поліпшення матеріально-технічної бази об'єктів спортивної інфраструктури),               

у т.ч. у рамках виконання опрацьованої програми «Розвиток фізичної культури і 

спорту в Запорізькій області на 2022-2026 роки» та програми Президента 

України «Велике будівництво» (зокрема, завершення робіт з реконструкції 

басейну КЗ «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» 

Запорізької обласної  ради,  футбольного поля ФОК «Таврія» у м. Василівка та 

багатофункціонального стадіону у смт Комишуваха); 

 забезпечення розвитку: 

 олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів; 

підготовка спортсменів, членів збірних команд області, України, які беруть 

участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;  



 21 

Запорізька область 

 неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань та фізичної культури 

і спорту як інструментарію формування світогляду щодо здорового способу 

життя, у т.ч. шляхом подальшого впровадження в області соціального проєкту 

Президента України «Активні парки – локації здорової України»; 

 удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів та їх 

тренерів, діячів фізичної культури та спорту (у т.ч. надання фінансової 

підтримки за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів); 

створення обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх», з метою якісного проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

Очікувані результати: 

 забезпечення  права на сімейне виховання не менше, ніж 92,0 % дітей, із 

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

 забезпечення тимчасовим житлом (до 3-х років у соціальному гуртожитку) 

до 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

забезпечення впорядкованим житлом на праві власності до 45 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування (за кошти субвенції з державного 

бюджету); 

 розвиток національної свідомості молодого покоління на основі 

громадянських цінностей; 

 збільшення кількості молодіжних працівників/працівниць, підготовлених в 

рамках реалізації програми «Молодіжний працівник» до 90 осіб; 

 участь спортсменів області у всеукраїнських змаганнях; 

 охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності 

складатиме 15,4 % від загальної кількості населення області;  

відкриття в області не менше 15 локацій в рамках соціального проєкту 

Президента України «Активні парки – локації здорової України». 
 

6. Культурний простір та збереження культурної спадщини, 

розвиток та використання туристичного потенціалу. 
 

 

Головна мета: збереження та підтримка культури, народних 

традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини Запорізького 

краю; створення конкурентоспроможного туристичного продукту, 

який задовольнить потреби населення України та іноземних туристів.  

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

забезпечення надання закладами культури і мистецтв області якісних 

культурно-мистецьких та інформаційно-просвітницьких заходів, підготовка та 

проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів 

загальнодержавного (зокрема: міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого та 

юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», всеукраїнських 

фестивалів – козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» та дитячої творчості 

«Топ-Топ»), обласного та регіонального рівнів (у т.ч. покращення їх кількісного 

та якісного змісту з акцентом на патріотичне виховання та збереження народних 

традицій), а також заходів, присвячених відзначенню державних свят; 
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сприяння створенню центрів культурних послуг для надання 
високоякісних культурних послуг у територіальних громадах, впровадженню 
нових креативних, інноваційних форм роботи та індустрій (у т.ч. згідно з 
переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 
№ 265-р);  

проведення інвентаризації та моніторингу пам’яток культури, архітектури, 
археології, історії, монументального мистецтва, паспортизація об’єктів 
культурної спадщини, підготовка облікової документації пам’яток у рамках 
формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

забезпечення розвитку інфраструктури природно-заповідних територій, 

пам’яток історії, об’єктів історико-культурної спадщини та туристично 

привабливих  об’єктів (у т.ч. шляхом участі у програмах Президента України 

«Велике будівництво», «Велика реставрація»), зокрема серед запланованого – 

розбудова: 
Національного заповідника «Хортиця» (продовження робіт із комплексної 

реконструкції Музею історії запорозького козацтва); 
Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» 

(завершення реконструкції музею на території заповідника); 
Василівського історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба 

Попова» (реконструкція північного та західного флігелів будівлі); 
забезпечення розвитку бібліотечної справи шляхом запровадження нових 

комп’ютерних інформаційних технологій, поповнення бібліотечних фондів 
україномовною літературою, проведенням в бібліотеках різноманітних 
пізнавальних, комунікаційних, інформативних заходів; 

розробка та реалізація заходів Програми розвитку рекреаційно-курортного 

комплексу та туризму в Запорізькій області на 2022-2026 роки; 

сприяння розвитку інфраструктури курортно-рекреаційних територій/зон 

регіону (зокрема, вирішення питання щодо водопостачання й водовідведення 

туристичної локації – селища Кирилівка Мелітопольського району в рамках 

програми «Danida Business Finance в Україні»; облаштування місць відпочинку, 

пляжних територій, ознакування об’єктів і маршрутів тощо); 

формування туристичного бренда регіону та його маркетингове 

просування на національних і міжнародних туристичних заходах 

презентаційного та виставково-ярмаркового спрямування;  

сприяння появі нових різновидів туризму (гастрономічного, винного, 

сільського, зеленого, санаторно-курортного, тощо), підтримка проєктів, ініціатив 

та стартапів громадських організацій, інших туристичних об’єднань для 

подальшого розвитку галузі туризм, проведення конкурсних проєктів; 
забезпечення функціонування, технічної підтримки та промоції  офіційних  

туристичних порталів області, а також туристичних дестинацій, сформованих на 
основі провідних туристичних ресурсів («магнітів») (у т.ч. Туристичного 
кластеру «Від Січі до Махнограду», парку мегалітів на горі Оба-Таш у 
с. Салтичія Бердянського району), для якісної та ефективної популяризації 
рекреаційних та туристичних можливостей області; 

просування Запорізького краю як туристично привабливого регіону через 
канали поширення інформації та продажів, що використовуються туристами 
(ЗМІ, туроператори, блогери, представництва України за кордоном, міжнародні 
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організації, міста-партнери тощо). 

Очікувані результати: 

збільшення кількості та покращення якості проведення культурно-

мистецьких заходів, зростання кількості учасників та відвідувачів цих заходів; 

збільшення кількості об’єктів культурної спадщини: занесених до Переліку 

об’єктів культурної спадщини Запорізької області; на які розроблено історичні 

довідки та облікову документацію; взятих на державний облік; 

підвищення туристичного іміджу Запорізької області на державному та 

міжнародному рівнях; 

створення нових туристичних продуктів та освоєння нових сегментів 

туристичного ринку; 

збільшення туристичних потоків і відповідне підвищення надходжень в 

обласний та місцеві бюджети. 
 

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 

обслуговування; подальше впровадження ефективних форм управління 

житловими будинками та сприяння створенню конкурентних умов на ринку 

житлово-комунальних послуг. 

Основні завдання та заходи на 2022рік: 

реалізація завдань та заходів галузевої програми «Питна вода Запорізької 

області» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 

18.03.2021 № 143 (зі змінами), зокрема серед передбаченого будівництво:  

центрального групового водоводу, зовнішніх мереж та споруд 

водопостачання та водовідведення селища Кирилівка Мелітопільського району 

(за рахунок участі у програмі «Danida Business Finance в Україні»); 

водопроводів подачі господарсько-питної води з водоводу «Західний 

груповий водопровід – Бердянськ» до сіл Комишуватка, Подспор'є, Преслав та 

селища Набережне Приморського району; 

сприяння розвитку житлового будівництва, забезпечення населення 

житлом, зокрема за рахунок надання довгострокових кредитів у рамках 

реалізації відповідних обласних програм, а саме: 

«Молодій запорізькій родині – доступне житло» на 2018-2022 роки, 

затверджена рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 66, зі змінами); 

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, затверджена рішенням обласної ради від 

01.03.2018 № 67, зі змінами; 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Запорізької області на 

2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 29.07.2021 № 2, зі 

змінами. 
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забезпечення фінансової підтримки для створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у рамках виконання Програми сприяння створенню 

ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2021-2023 роки.  

Очікувані результати:  

скорочення рівня зношеності інженерних мереж, забезпечення сільських 

населених пунктів централізованим водопостачанням (майже 230 тис. 

споживачів 57 населених пунктів Бердянського, Василівського, 

Мелітопольського, Пологівського районів); 

введення в експлуатацію до 1,6 тис. м
2
 загальної площі житла; 

забезпечення доступним житлом 25 молодих сімей та одиноких молодих 

громадян, понад 126 учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб; 

збільшення кількості діючих ОСББ. 
 

ІV. Ефективне управління у сфері регіонального розвитку 
 

1. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 
 

Головна мета: проведення раціональної та ефективної бюджетно-

податкової політики; забезпечення економного і раціонального 

використання коштів, підвищення результативності бюджетних 

видатків. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

1) зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів:  

забезпечення збалансованості показників бюджету області на 2022 рік, 

врегулювання міжбюджетних відносин бюджетів усіх рівнів та належного 

виконання затверджених бюджетних призначень; 

забезпечення ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування у вирішенні питань наповнення бюджетів усіх 

рівнів відповідно до показників економічного розвитку територій;  

підвищення податкоспроможності територій за рахунок створення нових 

виробництв, розвитку сфери послуг, залучення інвестицій, використання 

передбачених чинним законодавством можливостей збільшення доходів 

місцевих бюджетів (зокрема, встановлення економічно обґрунтованих ставок 

місцевих податків і зборів, оновлення нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, проведення інвентаризації земель тощо);  

підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування, 

збереження партнерських відносин податкових органів з громадянами і бізнесом, 

надання їм високоякісних послуг та вдосконалення наявних сучасних технологій 

податкового адміністрування;  

підвищення рівня платіжної дисципліни та зменшення податкової 

заборгованості із платежів до місцевих бюджетів, насамперед, за рахунок 

покращення співпраці органів Державної податкової служби області та органів 

місцевого самоврядування, посилення контролю за додержанням податкового 

законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до 

бюджетів податків, зборів і інших платежів тощо;  
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збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок налагодження 

прибуткової діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності 

використання майна комунальної власності територіальних громад, 

удосконалення та подальшого розвитку земельних відносин;  

2) удосконалення підходів до формування та виконання місцевих 

бюджетів:  

розвиток середньострокового бюджетного планування на рівні місцевих 

бюджетів;  

застосування програмно-цільового методу складання та виконання   

місцевих бюджетів області з метою підвищення прозорості та ефективності 

використання фінансових ресурсів.  
 

2. Розвиток громад. Забезпечення збалансованого просторового 

розвитку територій. 

Головна мета: забезпечення подальшого збалансованого розвитку 

самодостатніх та спроможних територіальних громад, 

налагодження дієвих механізмів постійної робочої комунікації з 

громадами для створення і підтримки повноцінного 

безперешкодного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних 

та доступних публічних послуг. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

продовження реалізації положень Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р); 

забезпечення підтримки розвитку та дієздатності територіальних громад, у 

т.ч. шляхом: методично-консультативного супроводу їх діяльності, насамперед, з 

питань реалізації державної політики у відповідних галузях (сферах); проведення 

оцінки спроможності територіальних громад; 

забезпечення співпраці установи «Агенція регіонального розвитку 

Запорізької області» та територіальних громад щодо сприяння у розробці 

стратегій розвитку відповідних територій та планів заходів з її реалізації, 

проєктів та програм регіонального розвитку для подання їх на участь у 

конкурсах, у т.ч. з метою залучення на їх реалізацію інвестиційних ресурсів з 

державного бюджету (зокрема, коштів державного фонду регіонального 

розвитку);  

сприяння територіальним громадам у: 

формуванні інвестиційних пропозицій та інвестиційних проєктів 

регіонального розвитку, залученні коштів на їх реалізацію з різних джерел 

фінансування, їх презентації під час різних інвестиційно-іміджевих заходів та 

представленні країнам донорам та міжнародним організаціям; 

наданні якісних послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення територіальних громад тощо; 

залучення коштів з державного бюджету на просторове планування 

територій територіальних громад; 

реалізація заходів зі створення містобудівного кадастру регіонального 

рівня у рамках виконання Регіональної програми створення містобудівного 
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кадастру Запорізької області на 2021-2023 роки (рішення обласної ради від 

18.03.2021 № 146); 

реалізація заходів щодо планування території Запорізької області на 2022-

2024 роки (розроблення містобудівної документації місцевого рівня); 

виконання обласного плану заходів з реалізації Національної стратегії із 

створення безбар’єрного простору в Запорізькій області, у т.ч. запровадження  

моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і 

послуг для осіб з інвалідністю. 

Очікувані результати: 

створення умов для формування в територіальних громадах привабливого 

інвестиційного клімату;  

підвищення якості надання послуг та покращення рівня життя населення 

територіальних громад; 

наявність містобудівного кадастру та його геопорталу на регіональному 

рівні; 

затверджені генеральні плани населених пунктів з планами зонування 

територій цих населених пунктів, детальні плани територій; 

наявність актуалізованої картографічної основи в цифровій формі у 

державній геодезичній системі координат УСК-2000 для розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. 
 

3. Підтримка зміцнення обороноздатності держави, 

формування суспільної правосвідомості та попередження 

злочинності.  
 

Головна мета: забезпечення виконання повноважень, 

передбачених законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної 

підготовки; підвищення суспільної правосвідомості громадян та 

захист їх прав, законних інтересів.  

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 
 удосконалення ефективності системи територіальної оборони шляхом 

організації та участі місцевих органів державної влади і місцевого 

самоврядування, суб’єктів територіальної оборони у проведенні навчань, 

тренувань, занять з територіальної оборони; 

 забезпечення готовності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, штабів зон (районів) територіальної оборони до ведення її у 

визначені терміни за будь-яких обставин для захисту життєво важливих 

національних інтересів держави на території області;  

 контроль виконання заходів з охорони та оборони важливих об’єктів 

регіонального та місцевого значення в умовах надзвичайного стану та 

особливого періоду для гарантування безпеки життєдіяльності населення та 

недопущення проявів тероризму на визначених об’єктах; 

 удосконалення оборонної інфраструктури області, насамперед, шляхом 

організації та участі місцевих органів державної влади та місцевого 

самоврядування у виконанні заходів з підготовки держави  до оборони, реалізації 

заходів опрацьованої програми «Забезпечення територіальної оборони 

Запорізької області на 2022-2026 роки» та програми «Сприяння розвитку 
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матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та організаційної 

підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії 

України та Державної прикордонної служби України на 2022-2026 роки»; 

 сприяння у підготовці молоді до військової служби у Збройних Силах 

України та інших військових формуваннях (у т.ч. шляхом розгортання 

інформаційної кампанії з супроводження заходів із популяризації та відновлення 

серед населення престижу військової служби), а також забезпечення виконання 

законодавства про військовий обов'язок, проведення заходів з питань мобілізації 

та мобілізаційної підготовки (у т.ч. шляхом виконання заходів розробленої 

програми «Про забезпечення заходів мобілізації на території області у                       

2022-2026 роках» та програми «Призовна дільниця» на 2020-2024 роки, 

затвердженої рішенням; обласної ради від 27.02.2020 № 8, зі змінами); 

 здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки та порядку, 

боротьби зі злочинністю, щодо організації правового інформування і виховання 

населення; сприяння проведенню заходів щодо реформування, зміцнення та 

підтримки правоохоронних органів (у т.ч. шляхом реалізації заходів 

опрацьованої 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 2022-2026 роки;  

запобігання злочинності у сфері економіки, активізація роботи з протидії 

корупції та організованій злочинності в господарському комплексі області;  

посилення взаємодії органів місцевої влади з правоохоронними органами 

щодо здійснення заходів, спрямованих на зміцнення соціальних і сімейних 

зв’язків, посилення протидії чинникам, що породжують злочинність; 

забезпечення відкритості інформаційної політики, оперативне надання 

фахових коментарів щодо резонансних подій та висвітленні в ЗМІ інформації 

про діяльність правоохоронних органів з метою зміцнення довіри населення. 

Очікувані результати: 

зміцнення обороноздатності держави, підвищення рівня бойової готовності 

військових частин та підрозділів правоохоронних органів; 

 удосконалення територіальної оборони області; 

 виконання на 100 % плану призову громадян на військову службу, 

кількісний показник якого для Запорізької області буде затверджено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України; 

 збільшення відсотка розкриття злочинів; 

 зниження рівня злочинності; 

 підвищення рівня суспільної безпеки та правопорядку. 
 

4. Створення умов для розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства. 
 

Головна мета: створення належних умов для вільної та 

безперешкодної діяльності засобів масової інформації, 
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формування та розвиток інститутів громадянського суспільства; 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

забезпечення висвітлення через засоби масової інформації та інші канали 

комунікацій всебічної, об’єктивної та своєчасної інформації про цілі та 

результати роботи місцевої влади щодо реалізації завдань соціально-

економічного розвитку області, пріоритетних питань державної політики та 

актуальних питань сьогодення (зокрема, серед запланованого інформація про: 

стан проведення реформ в державі, європейську та євроатлантичну інтеграцію, 

вакцинацію від інфекційних хвороб (у т.ч. COVID-19), реалізацію програм 

Президента України «Велике будівництво», «Велика реставрація» тощо); 

розгортання співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування області з інститутами громадянського суспільства, у 

т.ч. шляхом включення представників інститутів громадського суспільства до 

консультативно-дорадчих органів, проведення консультацій з громадськістю, 

підвищення громадської активності та діяльності об’єднань громадян як 

важливих чинників вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного, 

культурного розвитку регіону, успішного проведення необхідних реформ у 

різних сферах життя, створення умов для розвитку в області громадянського 

суспільства; 

підтримка ініціатив громадськості щодо сприяння зміцненню національної 

єдності та консолідації українського суспільства, утвердження патріотизму, 

підвищення іміджу області, популяризації духовно-культурної спадщини; 

сприяння випуску соціально-значущих, освітньо-пізнавальних, 

краєзнавчих видань для збагачення інтелектуального потенціалу та 

інформаційної обізнаності населення області; 

забезпечення ефективних результатів діяльності КУ «Запорізький 

обласний контактний центр» Запорізької обласної ради. 

Очікувані результати: 

забезпечення стабільності та прогнозованості суспільно-політичного життя 

області, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм 

демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації; 

посилення прозорості та відкритості у діяльності влади, сприяння 

проведенню громадського моніторингу за діяльністю органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування в області;  

збільшення кількості проведених консультацій з громадськістю  та 

масових заходів за участю громадськості. 
 

V. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 
 

 

Окремі аспекти стану довкілля та його впливу на здоров’я населення
1
 

Запорізька область відноситься до регіонів, де зосереджена значна кількість 

підприємств важкої промисловості: більше 42 % від загальної кількості 

виробленої продукції в області припадає на металургію та понад 19 % на 

                                                 
1
 - розширену інформацію дивитися у Звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2022 рік (розміщено на вебпорталі 

облдержадміністрації – Режим доступу: https://www.zoda.gov.ua/article/2515/programa-sotsialno). 

https://www.zoda.gov.ua/article/2515/programa-sotsialno
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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 по Запорізькій області у 2020 році склали 155,5 тис. тонн, що на 

17,9 тис. тонн, або на 10,3 % менше 2019 році (у 2019 рік – 173,4 тис. тонн). 

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 

2020 році, обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів виробництв 

найбільшими підприємствами-забруднювачами атмосферного повітря в 

порівнянні з 2019 роком. 

Обсяг скидання зворотних вод у водні об’єкти у 2020 році склав 831,3 млн м
3
, 

що на 11,7 млн м
3
 більше, ніж у 2019 році, з них 11,6 млн м

3 
 забруднених. Обсяг 

відведення забруднених зворотних вод до водних об’єктів області складає 1,34 % 

від загального обсягу скидання.  

У 2020 році з підземних джерел забрано 45,02 млн м
3
. 

Найбільш водоємкими галузями економіки області є: 

електроенергетика – використано 797,4 млн м
3 

води, що складає 69,1 % 

загального обсягу використаної води; 

сільське господарство (з урахуванням потреби у зрошенні) – відповідно 

174,4 млн м
3 
 та 15,1 %; 

металургія – відповідно 91,4 млн м
3 
та 7,9 %; 

житлово-комунальний сектор – відповідно 62,9 млн м
3 
та 5,45 %; 

машинобудування – 3,021 млн. м3 (0,26 %); 

харчова промисловість – 2,821 млн. м
3 
(0,24 %). 

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 01.01.2021 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.  

Виробнича діяльність підприємств пов’язана з утворенням відходів                    

I–IV класів небезпеки. Протягом 2020 року у Запорізькій області утворилося 

5531,0 тис. тонн відходів, що на 2,35 % більше, ніж у 2019 році, у т. ч. утворення 

відходів І-ІІІ класів небезпеки – 15,9 тис. тонн (на 3,0 % менше). 

Протягом 2020 року утилізовано 3485,7 тис. тонн відходів та видалено у 

спеціально відведені місця чи об’єкти 1430,2 тис. тонн відходів. 

Масштабне ресурсовикористання та енергетично-сировинна спеціалізація 
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економіки регіону в цілому сприяють значному утворенню і накопиченню 

відходів виробництва і споживання. 

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, сільські та селищні ради, об’єднані 

територіальні громади 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 53,2 на 100 тис. населення (по Україні – 42,2), 

злоякісні новоутворення  – 304,7 на 100 тис. населення (по Україні – 263,0). 

Рівень смертності населення у 2020 році склав 17,5 осіб на 1000 жителів                 

(по Україні – 15,9) проти 16,4 у 2019 році. Зростання показника смертності 

відбулося, у тому числі, у зв’язку із пандемією, спричиненою COVID-19. 

Показник смертності від COVID-19 складає 36 % від загальної кількості 

померлих та займає ІV місце серед причин смертності після хвороб кровообігу, 

новоутворень та зовнішніх причин. 

У відносних показниках до загальної чисельності померлих, хвороби 

системи кровообігу становлять 62,5 %, цереброваскулярні хвороби – 17,6 %, 

злоякісні новоутворення – 15,1 %, хвороби органів травлення – 3,5 %, хвороби 

органів дихання – 2,5 %. 
 

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 2022 рік: 

реалізація та моніторинг виконання заходів: 

Регіонального плану дій з охорони навколишнього природного середовища 

Запорізької області на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 06.09.2021 № 606; 

Регіонального плану управління відходами Запорізької області до 

2030 року; 

 впровадження системи моніторингу навколишнього природного 

середовища на регіональному рівні, насамперед, шляхом забезпечення 

функціонування обладнаної пересувної лабораторії контролю довкілля 

Державної установи «Запорізький лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров'я України» (зокрема, це дозволить проводити оперативний збір 

інформації та оцінку стану навколишнього природного середовища); 
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 зниження викидів, скидів забруднюючих речовин, обсягів утворення 

промислових відходів шляхом упровадження ресурсозбережних і безвідходних 

технологій в усіх сферах господарської діяльності, технологічне переоснащення 

й поступове виведення з експлуатації застарілих технологічних циклів (у т.ч. 

провідними підприємствами області – ПАТ «Запоріжсталь», 

ПрАТ «Дніпроспецсталь» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»); 

покращення стану поверхневих вод шляхом проведення модернізації та 

будівництва нових каналізаційних очисних споруд на підприємствах житлово-

комунального господарства, зокрема завершення розпочатих проєктів з 

реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Запоріжжя,  м. Мелітополь; 

реалізація заходів, пов’язаних  з проведенням робіт із розчистки русел 

річок, зокрема фінансування розробки техніко-економічного обґрунтування 

щодо розчистки річок Молочна та Обіточна; 

 збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області, 

у т.ч. 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; 

спільно з Запорізькою торгово-промисловою палатою організаційне та 

інформаційне супроводження адаптації підприємств і населення регіону до 

викликів зміни клімату та участі в Європейському зеленому курсі; 

сприяння проведенню у м. Запоріжжя щорічного міжнародного 

екологічного форуму «ЕкоФорум-2022»; 

формування екологічної культури мешканців області, забезпечення участі 

громадськості у розв’язані екологічних проблем, у т.ч. шляхом інформування 

населення (зокрема серед передбаченого – підготовка Регіональної доповіді про 

стан навколишнього природного середовища за 2021 рік та Екологічного 

паспорта області за 2021 рік, а також оприлюднення їх для вільного доступу).  

Очікувані результати: 

моніторинг навколишнього природного середовища, зокрема визначення 

стану атмосферного повітря на території області, прогнозування його змін і 

розроблення науковообгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про 

запобігання негативним змінам стану довкілля; 

планування системи управління відходами в регіоні, мінімізація 

навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами; 

зменшення кількості несанкціонованих звалищ сміття; 

зменшення скидів забруднених зворотних вод, що надходять у водні 

об’єкти області; 

покращення екологічного стану водних об’єктів; 

 підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості 

населення щодо стану довкілля. 
 

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 
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гарантованої безпеки і захисту населення та територій.  

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

реалізація заходів галузевих програм: 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради 

від 01.03.2018 № 62 (зі змінами); 

забезпечення пожежної безпеки на об’єктах спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області на 2021-2025 роки,  

затверджена рішенням обласної ради від  18.03.2021 № 148; 

організації рятування людей на водних об’єктах Запорізької області 

на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 27.02.2020 № 86; 

нарощування регіонального матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 

обласної ради від  18.03.2021 № 147; 

побудова територіальної та місцевих сучасних автоматизованих систем 

централізованого оповіщення; 

сприяння створенню нових місцевих пожежно-рятувальних підрозділів та 

центрів безпеки, підрозділів добровільної пожежної охорони; 

лобіювання на державному рівні питання впровадження системи екстреної 

допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112; 

організація навчання серед персоналу, суб’єктів господарювання та 

населення щодо дій в умовах загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

активізація інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи з 

попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на 

них. 

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. 
 

3. Моніторинг фактичного впливу реалізації Програми на 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 
 

Головна мета: відстеження впливу на стан довкілля реалізації 

Програми задля вирішення пріоритетних екологічних проблем 

області та поліпшення здоров'я населення області. 

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

проведення моніторингу наслідків реалізації Програми для довкілля, у 

тому числі на здоров’я населення разом із підготовкою інформації про підсумки 

її виконання; 

здійснення моніторингу впливів, який 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; 
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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; 

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, %. 
 

VІ. Джерела фінансування Програми 
 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької 

області на 2022 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.  
 

_______________________________________ 
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 Додаток 1 

до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Запорізької області на 2022 рік  
 

 

Основні показники економічного і соціального розвитку Запорізької області на 2022 рік 
 

 

Показники 
Од. 

виміру 
2020 рік 

звіт 

2021 рік 2022 рік 

програма 
очікуване 
виконання 

програма 
відсоток до 
очікуваного 
2021 року 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Індекс промислової продукції до попереднього року 
% 92,9 101,0 105,5 102,5 Х 

у тому числі по галузях:       
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів % 102,1 103,0 104,0 102,0 Х 
Переробна промисловість % 92,9 101,0 108,0 103,0 Х 
з неї:       
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів % 100,6 100,6 100,1 100,4 Х 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів % 75,6 100,0 80,0 100,0 Х 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення % 98,4 100,0 100,0 101,0 Х 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції % 93,2 101,0 105,0 100,0 Х 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції % 93,5 100,0 109,0 101,0 Х 

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устаткування % 94,4 101,5 108,0 101,0 Х 
машинобудування % 90,7 101,5 115,0 103,0 Х 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря % 91,4 100,0 112,5 110,0 Х 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг) млн грн 187344,4 189617,0 270868,2 298388,4 110,2 



 

 

2 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

Продукція сільського господарства в  
підприємствах у постійних цінах 2016 року млн грн 23997,9 - 26228,4 26048,4 99,3 

Індекс сільськогосподарської продукції до 
попереднього року у всіх категоріях господарств % 88,4 102,3 109,3 99,3 Х 
Виробництво основних видів сільськогосподарських 
культур за всіма категоріями господарств 

 
 

    

Зернові культури (у вазі після доробки) тис. тонн 2964,4 2811,3 3289,4 3200,0 97,3 
у тому числі пшениця тис. тонн 2073,8 2012,9 2418,4 2768,7 114,5 
Олійні культури - всього тис. тонн 1056,6 1030,6 1165,8 1170,0 100,4 
у тому числі соняшник тис. тонн 827,3 837,0 982,5 990,0 100,8 
Картопля тис. тонн 177,7 212,5 175,0 175,5 100,3 
Овочі   тис. тонн 254,0 270,8 219,2 220,0 100,4 
Плоди та ягоди тис. тонн 43,7 50,9 42,1 48,0 114,0 
Виробництво основних видів продукції 
тваринництва, поголів’я худоби та птиці  
за всіма категоріями господарств       
Реалізація худоби та птиці  
(у живій вазі) тис. тонн 62,3 65,1 59,7 62,2 104,2 
Молоко тис. тонн 202,0 212,9 194,1 201,9 104,0 
Яйця млн штук 575,0 664,7 412,5 433,9 105,2 

Обсяг капітальних інвестицій млн грн 15495,0 14100,0 15900,0 16300,0 102,5 
у т. ч. на одну особу грн 9244,3 8368,0 9485,9 9890,8 104,3 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі  млн грн 52262,9 63931,3 59650,0 65615,0 110,0 
у т. ч. в розрахунку на одну особу грн 31360,5 38385,7 35977,0 39975,6 111,0 

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 
(в порівнянних цінах) до попереднього року % 114,6 107,7 114 108,5 Х 

Зовнішня торгівля 
товарами – всього $ млн 4147,6 4210,7 4322,2 4663,0 107,9 
Експорт товарів $ млн 2924,3 2925,4 3012,0 3234,9 107,4 
Імпорт товарів $ млн 1223,3 1285,3 1310,2 1428,1 109,0 
Прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі,  
крім реінвестування доходів):        
надійшли протягом року 
(крім реінвестування доходів) $ млн -3,0 1,6 4,4 5,7 129,5 
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загальний обсяг на кінець року (залишки) $ млн 1427,8 - 1855,1 1958,9 105,6 
Доходи  місцевих бюджетів – всього млн грн 20663,3 21809,8 21809,8 23020,3

1
 105,6 

в т.ч. дотації, субвенції млн грн 6669,3 6795,2
 

6795,2 6274,2
1 

92,3 
Видатки місцевих бюджетів – всього млн грн 21047,7 22853,8

 
22853,8 24526,3

1 
107,3 

Фонд оплати праці штатних працівників  млн грн 47100,2 56301,8 56301,8 63057,7 112,0 
Середньооблікова кількість штатних працівників  тис. осіб 339,7 341,0 341,0 341,0 100,0 
Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника 

 
грн 11556,0 13759,0 13759,0 15410,0 112,0 

Середня чисельність наявного населення за рік тис. осіб 1677,0 1665,5 1658,0 1641,0 99,0 
Робоча сила у працездатному віці  
(за методологією МОП) тис. осіб 759,7 781,0 749,0 754,0 100,7 
Зайняте населення у віці 15-70 років  
(за методологією МОП) тис. осіб 707,3 733,0 700,0 708,5 101,2 
Безробітне населення (за методологією МОП) тис. осіб 84,4 81,0 88,0 85,0 96,6 
Рівень безробіття  
(за методологією МОП) % 10,7 10,0 11,0 10,5 Х 
Чисельність прийнятих на роботу на створені нові 
робочі місця тис. осіб 20,1 20,0 20,2 21,0 104,0 
Кількість малих підприємств один. 14692 15270 14707 14722 100,1 
Кількість середніх підприємств один. 654 674 657 661 100,6 

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних 
осіб осіб 70118 73142 72221 72944 101,0 

Кількість найманих працівників малих підприємств 
тис. осіб 64,7 63,8 65,3 65,7 100,6 

Кількість найманих працівників середніх 
підприємств тис. осіб 127,4 115,3 128,7 129,1 100,3 

 

_____________________________________ 

 
Виконувач обов’язків директора 
Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації                                                                                Людмила ГРАБЧИЛЄВА 

                                                 
1
 - проєкт показників програми на 2022 рік розраховано з урахуванням індексів інфляції: оплата праці і нарахування на заробітну плату – 8,4 %; оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 7,8 %; інші видатки – 6,2 % 



 

Запорізька область 

 Додаток 2 
до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2022 рік  

 
 

 

 

Перелік програм, які передбачається фінансувати у 2022 році 
 
 

№ 

з/п 
Назва регіональної Програми 

 
Дата, номер рішення обласної ради 

про затвердження Програми 
Розробник Програми 

 
 

1 2 3 4 

Розвиток малого і середнього підприємництва 

1. Комплексна програма розвитку малого і середнього 

підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки  

 

Рішення обласної ради  

від 18.03.2021 № 142 

Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика 

2. Програма розвитку міжнародного співробітництва 

євроінтеграційних процесів та залучення інвестицій в 

економіку Запорізької області на період на 2022-2023 роки 

(проєкт) 

 

Підлягає затвердженню Управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності 

облдержадміністрації 

Розвиток логістично-транспортного потенціалу, покращення стану автомобільних доріг області 

3. Обласна Програма розвитку автомобільних доріг 

Запорізької області на 2020-2022 роки 

Рішення обласної ради  

від 12.12.2019 № 136, зі змінами та 

доповненнями 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 

4. Програма розвитку автомобільного транспорту в 

Запорізькій області на 2019-2022 роки (проєкт змін у стадії 

погодження) 

Рішення обласної ради  

від 14.03.2019 № 34, зі змінами 

 

Управління транспорту та зв’язку 

облдержадміністрації 

Розвиток соціальної сфери 

5. 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 

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

 від 27.11.1998 № 7, зі змінами 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 
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7. Програма сприяння створенню ефективного власника 

житлового фонду Запорізької області на 2021-2023 роки 

(проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 

8. 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  

9. Обласна програма «Питна вода Запорізької області» на 

2021-2025 роки  

Рішення обласної ради  

від 18.03.2021  № 143, зі змінами 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації  

10. 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 

11. Обласна Програма забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб Запорізької області на 2021-2025 роки  

Рішення обласної ради 

 від 29.07.2021 № 2 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації  

Розвиток гуманітарної сфери 

12. Програма розвитку охорони здоров’я у Запорізькій області 

на 2018-2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 01.03.2018 № 65, із змінами та 

доповненнями 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

13. Програма  розвитку освіти Запорізької області на 2018-

2022 роки  

Рішення обласної ради  

від 30.11.2017 № 54, зі змінами та 

доповненнями 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

14. 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 

15. 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 
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16. 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 

17. Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та 

туризму в Запорізькій області на 2022-2026 роки (проєкт)  

Підлягає затвердженню Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації 

18. 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 

19. Цільова програма розвитку фізичної, культури і спорту в 

Запорізькій області на 2022-2026 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Управління молоді, фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації 

20. Обласна цільова програма «Молодь Запорізького краю на 

2022-2026 роки»  

Підлягає затвердженню Управління молоді, фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації 

21. Обласна цільова програма національно-патріотичного 

виховання молоді на 2022-2025 роки  

Підлягає затвердженню Управління молоді, фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації 

22. Програма підтримки розвитку козацтва у Запорізькій 

області на 2022-2025 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

23. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у 

Запорізькій області на 2022-2025 роки (проєкт)  

Підлягає затвердженню Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

24. Програма сприяння розвитку інформаційної галузі області 

на 2021-2024 роки  

Рішення обласної ради  

від 18.03.2021 № 145, зі змінами 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Безпека життєдіяльності людини. Забезпечення законності та правопорядку 

25. 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 

26. Програма нарощування регіонального матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

на 2021-2025 роки  

Рішення обласної ради  

від 18.03.2021 № 147, зі змінами 

Департамент з питань 

цивільного захисту населення 

облдержадміністрації 

27. 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 
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облдержадміністрації 

28. Обласна цільова програма забезпечення пожежної безпеки 

на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області на 2021-2025 роки  

Рішення обласної ради                             

від 18.03.2021 № 148 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, яким за 

галузевою спрямованістю підвідомчі 

комунальні установи та заклади, 

комунальні установи та заклади 

29. Обласна цільова програма «Призовна дільниця» на 2020-

2024 роки  

Рішення обласної ради  

від 27.02.2020 № 87, зі змінами 

Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату облдержадміністрації 

30. Програма організаційного забезпечення діяльності судів 

Запорізької області на 2022-2026 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату облдержадміністрації 

31. 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 2022-2026 роки (проєкт) 

Підлягає затвердженню Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату облдержадміністрації 

32. Обласна цільова програма «Про забезпечення заходів 

мобілізації на території області у 2022-2026 роках» 

(проєкт) 

Підлягає затвердженню Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату облдержадміністрації 

33. Обласна цільова програма «Забезпечення територіальної 

оборони Запорізької області на 2022-2026 роки» (проєкт) 

Підлягає затвердженню Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату облдержадміністрації 

34. 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 2022-2026 роки (проєкт)  

Підлягає затвердженню Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату облдержадміністрації 
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Ефективне управління у сфері регіонального розвитку. Природокористування 

35. Регіональна  програма будівництва, реконструкції, 

модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-

культурного та екологічного призначення по Запорізькій 

області на період до 2024 року  

Рішення обласної ради  

від 18.03.2021 № 141, із змінами та 

доповненнями 

Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

36. Регіональна програма створення містобудівного кадастру 

Запорізькій області на 2021-2023 роки  

Рішення обласної ради 

 від 18.03.2021 № 146 

Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації 

37. 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  

38. Програма сприяння виконанню депутатських повноважень 

депутатами Запорізької обласної ради на 2021-2025 роки  

Рішення обласної ради  

від 06.08.2020  № 32, зі змінами 

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) 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Запорізька область 

 Додаток 3 
до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2022 рік  

 
 

Перелік пріоритетних інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати у 2022 році 
                     тис. грн 

 
 

№ Найменування проєкту 
Кошторис-

на  
вартість 

Орієнтовна 
потреба  

на 2022 рік  
(з бюджетів 
усіх рівнів) 

 

1 2 3 4 

Альтернативна енергетика 

1 Проєкт будівництва вітрових електростанцій на території Мелітопольського району (Інвестор – 

EuroCapeNewEnergy) 

700,0 млн 

євро 

кошти 

інвестора 

2 Будівництво вітропарку Zophia (Зофія) потужністю 792,5 МВт на території Мелітопольського району 

Запорізької області (Інвестор - NBT AS) 

1,2 млрд 

євро 

кошти 

інвестора 

Освіта 

3 Реконструкція будівлі школи комунального закладу «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів» Гуляйпільської міської ради за адресою: вул. Захисників України, 11/ вул. 

Урожайна, 2 м. Гуляйполе Гуляйпільского району, Запорізької області. Коригування 

49 954,713 35 476,495 

4 Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24 Мелітопольської міської ради Запорізької 

області, вул. Садова, 47, м. Мелітополь, Запорізька область – реконструкція 

128 900,0 128 353,0 

5 Реконструкція будівлі Володимирівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія «Успіх» Запорізького району Запорізької області в рамках проєкту «Новий освітній простір». 

Коригування 

28 610,684 27 937,717 

6 Реконструкція будівлі комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

«Джерело» Запорізької обласної ради по вул. Червонополянська, 2, м. Запоріжжя. Комплексна 

термомодернізація (коригування) 

70 354,069 29 956,2 

7 Реконструкція КЗ «Новомиколаївський  ЗЗСО І-ІІІ ст.» Семенівської сільської ради з улаштуванням 

дитячого садка за адресою: вул. Миру, 13, с. Новомиколаївка Мелітопольського району Запорізької 

області  

70 747,193 70 046,790 

8 Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької 

області, вул. Пушкіна, 77, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт 

159 698,0 159 137,1 
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9 Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Мелітопольської міської ради Запорізької 

області, вул. Сєрова, 62-а, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт 

46 698,0 46 153,3 

10 Дошкільний навчальний заклад № 1 імені 8 Березня санаторного типу Мелітопольської міської ради 

Запорізької області,  пр-т Богдана Хмельницького, 49, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний 

ремонт 

21 303,315 20 933,166 

11 Дошкільний навчальний заклад № 99 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, вул. Гризодубової, 37-а, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт 

48 743,103 48 343,105 

12 Капітальний ремонт КЗДО «Я/с Вербиченька», по вул. Калиновій, 103 в м. Приморськ Запорізької 

області 

10 118,166 10 118,166 

13 Капітальний ремонт ДНЗ № 28 по вул. Лієпайській, 48 в м. Бердянськ Запорізької області 33 692,530 14 200,0 

14 Капітальний ремонт Нововасилівського комунального дошкільного закладу (ясла-садок) комбінованого 

типу «Теремок» за адресою: вул. Миру, 8, смт. Нововасилівка Мелітопольського району Запорізької 

області 

16 011,910 15 938,184 

15 Дошкільний навчальний заклад № 5 «Перлинка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, вул. Будівельна, 73, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт 

31 894,5 31 520,2 

16 Реконструкція приміщень частини другого поверху під «Медичний тренінгів центр з підготовки 

студентів» в будівлі їдальні Запорізького державного медичного університету за адресою: вул. 

Сталеварів, буд. 31 б, м. Запоріжжя». Коригування  

138 942,6 

 

138 942,6 

 

17 Створення навчально-практичного центру новітніх будівельних технологій енергозбереження та 

оздоблювання на базі Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти» 

13 000,0 13 000,0 

18 Відновлення та розвиток зрошення земельних угідь навчального господарства на базі Державного 

навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище»  

12 200,0 12 200,0 

Охорона здоров'я 

19 Реконструкція інфекційно-боксованого діагностичного відділення КНП «Міська дитяча лікарня № 5» 

ЗМР», за адресою: вул. Новгородська, 28а, м. Запоріжжя 

54 398,227 38 037,855 

20 Підрозділ «Дитяча лікарня» комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне  

об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» 

Мелітопольської міської ради  Запорізької області, вул. Кізіярська, 37, м. Мелітополь, Запорізька область – 

капітальний ремонт  

145 569,650 145 074,0 

21 Реконструкція будівлі КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних 

методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, 

вул. Кізіярська, 55, м. Мелітополь, Запорізька область під онкологічне відділення 

174 289,230 173 396,100 
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22 Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної 

ради, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, буд. 10 – реконструкція 

1 726 511,0 1 726 511,0 

23 Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 

обласної ради, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний /вул. Дніпровська/ вул. 

Олександрівська, буд. 70/21/47 – реконструкція 

449 900,0 449 900,0 

24 Капітальний ремонт (утеплення фасаду будівлі) корпусу Г, корпусу В (інв. номер 10310007) (інв. номер 

10310013), КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське 

шосе, буд.10-а 

12 360,805 12 360,805 

25 Реконструкція операційного блоку КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР по Оріхівському 

шосе, 10, м. Запоріжжя 

119 910,098 119 910,098 

26 Реконструкція головного корпусу комунальної установи «Запорізька обласна клінічна лікарня» 

Запорізької обласної ради по Оріхівському шосе, 10, у м. Запоріжжі – реконструкція 

150 000,0 150 000,0 

27 Реконструкція будівлі літ.Г-2під відділ судово-медичної експертизи трупів (моргу) за адресою: 

Запорізька обл., м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10А  

43 038,262 33 038,262 

28 Будівництво господарських споруд на території відділу судово-медичної експертизи трупів (моргу) з 

улаштуванням під'їзних шляхів за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10А  

31 124,673 10 000,0 

Спорт та культура 

29 Реконструкція елементів благоустрою території  КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2 

30 000,0  30 000,0  

30 Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Мелітопольської міської ради, вул. Героїв 

України, 53, м. Мелітополь Запорізька область – капітальний ремонт 

    37 053,180    36 752,600  

31 Будівництво спортивного комплексу по проспекту Азовському в смт. Кирилівка Якимівського району 

Запорізької області. Коригування 

    55 013,639    38 753,533  

32 Реконструкція Стадіону м. Енергодара по просп. Будівельників, 23а 98 900,0 98 900,0  

33 Реконструкція стадіону за адресою: вул. Шкільна, 13, село Володимирівське Запорізького району 

Запорізької області 

16 870,0  16 570,0  

34 Капітальний ремонт ЦДЮТ ім. Є.М.Руднєвої по вул. Ля-Сейнська - пр. Праці, 56/24 м. Бердянськ 

Запорізької області 
36 484,087 

 
35 749,087 

 

35 Палац культури ім. Т.Г. Шевченка відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, 

майдан Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт 

 

 

155 261,540 

 

154 765,4 
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Водопостачання та водовідведення  

36 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 

3 455,96 2 937,566 

37 «Трубопроводи подачі господарсько-питної води з водоводу «Західний груповий водопровід – 

Бердянськ» до сіл Комишуватка, Подспор' є, Преслав та селища Набережне Приморської міської ради 

Запорізької області». Нове будівництво. 

24 329,2 6 000,0 

38 Західний груповій водопровід. Водовод на с. Долинське ПК0-ПК33+7,2. Капітальний ремонт 6 729,01 6 729,01 

39 Нове будівництво водопроводу по вул. Маріупольське шосе, вул. Шевченко в селі Нововасилівка                 

м. Бердянськ Запорізької області 

871,559 784,403 

40 Західний груповий водопровід. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Трудовій  

с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області. Водовод на с. Долинське ПК0-

ПК33+7,2. Капітальний ремонт 

2 678,966 2 411,069 

41 Реконструкція системи водопостачання в селі Підгірне Василівського району Запорізької області 2 641,098 2 376,988 

42 Реконструкція самопливної каналізаційної мережі від ГКНС до ОС (с. В. Криниця) під дорогою на              

с. Лугове. Степногірський ЕЦВВ Запорізької області 

2 192,5681 2 192,5681 

43 Реконструкція самопливної каналізаційної мережі від ГКНС до ОС (с. В. Криниця) під дорогою «М2». 

Степногірський ЕЦВВ Запорізької області 

2 346,302 2 346,302 

44 Мережі водопостачання с. Біленьке Запорізького району – будівництво 2 071,427 2 071,427 

45 Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Елеваторній в м. Вільнянськ Запорізької області 3 510,58 3 159,522 

46 Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького району, Запорізької області 3 092,14 1 961,566 

47 Капітальний ремонт мереж водопостачання с. Дніпрельстан Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області (коригування) 

3 948,436 3 553,592 

48 Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – смт Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому            

м. Вільнянськ – с. Задоріжне 

71 702,521 3 565,761 

49 Реконструкція північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання 

населених пунктів Запорізького району 

82 393,34 3 006,67 

50 Реконструкція мережі водопостачання селища Трудове Мелітопольського району Запорізької області 

(коригування) 

4 204,912 3 784,421 

51 Реконструкція водопровідної мережі с. Піскошино Веселівського району Запорізької області» 

Коригування 

7 636,175 2 748,226 
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52 «Реконструкція водопровідних споруд насосної станції другого підйому Західного групового водоводу» 

Запорізька область, Якимівський район, біля с. Новоданилівка 

88 269,856 4 413,493 

53 Західний груповий водопровід. Водовод на с. Шевченка, Запорізька область, Якимівський район. ПК40-

ПК50. Капітальний ремонт 

3 704,56 3 704,56 

54 Капітальний ремонт мережі водопостачання по вулиці Миру села Троїцьке Мелітопольського району 

Запорізької області 

148 500,0 1 336,5 

55 Реконструкція системи водовідведення смт. Веселе Запорізької області 19 189,672 14 059,187 

56 Реконструкція блоків контактних освітлювачів та мікрофільтрів очисних споруд водопостачання. 

Західний груповий водопровід, водопроводні споруди насосної станції ІІ підйому, Запорізька область, 

Якимівський район, 8-й км автошляху Якимівка-Таврійське-Черноземне 

1 575,864 1 575,864 

57 Реконструкція системи коагуляції очисних споруд водопостачання. Західний груповий водопровід, 

водопроводні споруди насосної станції ІІ підйому, Запорізька область, Якимівський район, 8-й км 

автошляху Якимівка-Таврійське-Черноземне 

1 112,33 1 112,33 

58 Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району 6 945,398 5 745,398 

59 Реконструкція водопроводу по вул. Горького від вул. імені героя України В.А. Сацького до будинку по 

вул. Горького, 30, м. Пологи Запорізької області (коригування) 

905,857 815,271 

60 Реконструкція водопровідної мережі від вул. Ломоносова до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької 

області 

768,473 691,626 

61 Реконструкція водопостачання с. Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області 15 481,057 4 758,243 

62 Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Дружби м. Токмак Запорізької області 1 467,461 1 320,715 

Дорожньо-транспортна інфраструктура 

63 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) 

16 550 135,619 9 000 000,0 

64 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) 

767 782,524 700 000,0 

65 Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – 

Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянках км 400+892 – км 442+731; км 451+830 – км 604+086 

2 353 784,887 2 000 000,0 

66 Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-37 Енергодар – Василівка  на 

ділянці км 3+833 – км 35+133 

804 723,154 800 000,0 

67 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С080802 Велика 

Знам’янка – Кам’янка – /Т-08-05/ на ділянці км 4+900 – км 10+200 

81 000,0 81 000,0 
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1 2 3 4 

68 Капітальний ремонт автомобільної  дороги загального користування місцевого значення О080720 /М-18/ – 

Балабине – Малокатеринівка на ділянці км 0+000 – м 3+330 

68 500,0 68 500,0 

69 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080615 

Гуляйполе – Марфопіль – Новоселівка – Тернове на ділянці км 17+900 - км 21+100 

48 000,0 48 000,0 

70 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О081491 Пологи – 

Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ на ділянці км 93+400 – км 102+700 

139 500,0 139 500,0 

71 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О081134 /М-18/ – 

Роздол – Кохане, км 0+000 – км 15+900 

58 332,734 
 

58 332,734 
 

72 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С081006 

Трудове – Новопилипівка на ділянці км 0+000 – км 13+100 

131 000,0 
 

131 000,0 
 

73 Капітальний ремонт дорожнього покриття в м. Мелітополь, вул. Леваневського (від вул. Івана Алексєєва 

до пр. Богдана Хмельницького) та пр. Богдана Хмельницького (від вул. Дружби до межі м. Мелітополя) 

69 000,0 
 

69 000,0 
 

74 Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі від річки Мокра Московка та по 

вул. Автозаводській до пересічення  вул. Автозаводської та вул. Новокузнецької з транспортною 

розв'язкою (по типу кільце) в місті Запоріжжі 

81 000,0 
 

81 000,0 
 

 

 

Примітка. Цей Перелік пріоритетних інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати у 2022 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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