
 
 
 
 
 

 
                                                               ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

 роботи облдержадміністрації «Основні напрями діяльності Запорізької обласної державної адміністрації  
в 2022 році» 

 

№ 
з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання  

Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 4 5 
 

І. Соціально-економічний блок 
 

1.  Підготовка та подання Міністерству фінансів 
України підсумкової інформації про 
використання у 2021 році коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій, а 
також інформації про використання залишків 
коштів субвенції 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 
06.02.2012 № 106 «Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 
територій», зі змінами 

Січень Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 

2.  Формування переліку інвестиційних програм і 
проєктів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку у 
2023 році по Запорізькій області 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України                       
від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання 
державного фонду регіонального 
розвитку», зі змінами 
 

Серпень Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови  обласної 
державної адміністрації  
 
30.12.2021 № 879 
 



 
 
 
 
 

Продовження додатка 
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3.  Проведення аналізу економічного і 

соціального розвитку області, визначення 
основних проблемних питань та шляхів їх 
розв’язання 
 

Листи Адміністрації Президента України 
від 25.06.2010 № 9-12/1604; Кабінету 
Міністрів України від 04.06.2020                       
№ 18582/0/2-20 

Щомісяця Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі разом з іншими 
структурними підроз-
ділами 
облдержадміністрації та 
територіальними 
органами центральних 
органів виконавчої 
влади 
 
 

4.  Проведення моніторингу та подання 
Міністерству фінансів України інформації про 
використання у 2022 році коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
06.02.2012 № 106 «Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 
територій», із змінами 
 
 

Щомісяця  
 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 

5.  Проведення моніторингу  та подання 
Міністерству розвитку громад та  територій 
України інформації про використання у 2022 
році коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження (в частині, що спрямовується 
до обласного бюджету) 
 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.02.2012 № 91 «Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони 
спостереження», із змінами 

Щомісяця  
 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі Запорізької 
обласної державної 
адміністрації, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 
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6.  Проведення моніторингу реалізації заходів та 

завдань Комплексної програми розвитку 
малого та середнього підприємництва в 
Запорізькій області на 2021-2023 роки 

Створення сприятливих умов для 
провадження діяльності суб’єктами малого 
і середнього підприємництва, забезпечення 
його сталого розвитку та збільшення внеску 
в соціально-економічний розвиток 
Запорізького регіону 

Щокварталу Департамент 
економічного 
розвитку і торгівлі 
Запорізької обласної 
державної адміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
Державна організація 
«Регіональний фонд 
підтримки 
підприємництва в 
Запорізькій області», 
Запорізька торгово-
промислова палата 
 

7.  Забезпечення проведення упорядкування 
обліку юридичних осіб державної форми 
власності відповідно до вимог Методики 
проведення інвентаризації об’єктів державної 
власності, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 
 

Вжиття заходів з упорядкування обліку 
юридичних осіб державної форми 
власності, які зареєстровані на території 
Запорізької області та не визнані органами 
державного управління 

Щокварталу Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації, 
обласна комісія з питань 
упорядкування обліку 
юридичних осіб, 
державної форми 
власності, які зареєстро-
вані на території 
Запорізької області 
 

8.  Організація та методологічне супроводження 
проведення інвентаризації:  
     державного нерухомого майна, що 
обліковується на балансах обласної, районних 
державних адміністрацій, їх структурних 

Забезпечення ведення обліку об’єктів 
державної власності, які належать до сфери 
управління облдержадміністрації і 
райдержадміністрацій, зокрема державного 
майна, яке не увійшло до статутних фондів 

Щокварталу Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації, 
балансоутримувачі 
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підрозділів; 
     державного майна, яке не увійшло до 
статутних фондів акціонерних товариств, 
утворених у процесі корпоратизації та 
засновником яких виступала 
облдержадміністрація; 
      забезпечення оновлення інвента-
ризаційних відомостей про державне майно в 
Єдиному реєстрі об’єктів державної власності  
 
 

акціонерних товариств, утворених у 
процесі корпоратизації та засновником 
яких виступала облдержадміністрація; 
надання інвентаризаційних відомостей про 
об’єкти державної власності для їх 
внесення до Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності 

державного майна 
(структурні підрозділи 
обласної та районних 
державних адмі-
ністрацій, підприємства, 
інші суб’єкти) 

9.  Забезпечення моніторингу проведення заходів 
щодо ліквідації незаконної торгівлі в 
Запорізькій області 

Забезпечення сприятливих умов для 
реалізації продовольчої продукції 
фермерами та населенням області, захист 
прав споживачів від ризиків придбання 
недоброякісної продукції, підтримки 
інтересів підприємців, які легально 
проваджують діяльність, сплачуючи 
обов’язкові податки та збори 
 
 
 

Щопіврокуу Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі облдерж-
адміністрації, органи 
місцевого 
самоврядування 

10.  Удосконалення системи надання 
адміністративних послуг в області. Розвиток 
мережі центрів надання адміністративних 
послуг, моніторинг їх функціонування, 
координація роботи із впровадження надання 
послуг облдержадміністрації через центри 
надання адміністративних послуг області 

Забезпечення ефективного процесу надання 
адміністративних послуг та 
функціонування центрів надання 
адміністративних послуг. Надання якісних 
адміністративних послуг та забезпечення їх 
доступності 
 
 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування  
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11.  Формування переліку проєктів/заходів, що 

можуть фінансуватися у 2022 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій 
 

Постанова Кабінету Міністрів України   від 
06.02.2012 № 106 «Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 
територій», із змінами 
 
 
 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 

12.  Формування переліку проєктів/заходів, що 
можуть фінансуватися у 2022 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони 
спостереження (в частині, що спрямовується 
до обласного бюджету) 
 

Постанова Кабінету Міністрів України   від 
15.02.2012 № 91 «Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони 
спостереження», із змінами 
 
 
 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 

13.  Координація здійснення в області державної 
регуляторної політики в сфері господарської 
діяльності. Моніторинг відповідності  
державної регуляторної політики 
облдержадміністрації та органів місцевого 
самоврядування вимогам діючого 
законодавства 

Недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуля-
торних актів, необхідність постійної їх 
актуалізації в умовах динамічної зміни 
діючого законодавства, усунення перешкод 
для розвитку господарської діяльності 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі Запорізької 
обласної державної 
адміністрації, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації,   
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 
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6 

1 2 3 4 5 
14.  Моніторинг та оцінка результативності 

реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2027 року та 
виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з 
її реалізації 

Постанова Кабінету Міністрів України                     
від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження 
Порядку розроблення регіональних 
стратегій розвитку і планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу 
та оцінки результативності реалізації 
зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів», із змінами 
 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі разом з іншими 
структурними 
підрозділами 
Запорізької обласної 
державної адміністрації 
та територіальними 
органами центральних 
органів виконавчої 
влади 
 
 

15.  Забезпечення реалізації управлінських рішень 
облдержадміністрації щодо подальшого 
обліку та використання державного майна, що 
не увійшло до статутних капіталів 
акціонерних товариств, створених під час 
корпоратизації, засновником яких виступала 
облдержадміністрація 

Ефективне та цільове використання 
державного майна 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації, 
балансоутримувачі 
державного майна 
(структурні підрозділи 
обласної та районних 
державних 
адміністрацій, 
підприємства тощо), 
органи місцевого 
самоврядування 
 
 

16.  Публічне представлення інформації про 
виконання обласного бюджету за 2021 рік 

Стаття 28 Бюджетного кодексу України 20.03.2022 Департамент фінансів  
облдержадміністрації  
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17.  Підготовка матеріалів для публічного 

представлення звіту про використання 
бюджетних коштів, виділених у 2021 році на 
утримання органів  виконавчої влади за 
програмою 7781010 
 

Стаття 28 Бюджетного кодексу України Березень Департамент фінансів  
облдержадміністрації  
 
 

18.  Розгляд та схвалення прогнозу обласного 
бюджету на 2023-2025 роки 

Стаття 75 Бюджетного кодексу України До 01  
вересня 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
інші структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації  
 

19.  Підготовка та подання на розгляд обласної 
ради проєкту рішення  обласної ради про 
обласний бюджет на 2023 рік 
 

Бюджетний кодекс України До 25 
грудня 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації  
 

20.  Розробка заходів щодо виконання 
Державного бюджету та місцевих бюджетів 
на 2022 рік 
 

Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» та рішення сесії 
обласної ради «Про обласний бюджет на 
2022 рік» 

І квартал 
 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації, 
інші  структурні  
підрозділи 
облдержадміністрації 
 

21.  Здійснення аналізу виконання кошторисів на 
утримання місцевих органів виконавчої влади 
Запорізької області за 2021 рік, складання 
зведеної річної звітності  за КВК 778 та 
подання її до Державної  казначейської 
служби України, Рахункової палати України 
та Міністерства фінансів України. Складання 
зведеного звіту про виконання Паспорту 
бюджетної програми за 2021 рік за                 
КПКВК 7781010 
 

Стаття 22 Бюджетного кодексу України І квартал 
 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації 
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22.  Прийняття та зведення показників  

затверджених місцевих бюджетів області на 
2022 рік, затверджених місцевих бюджетів по 
мережі, штатах та контингентах на 2022 рік 
 

Стаття  6 Бюджетного кодексу України 
 

У термін, 
визначений 
Міністерст-
вом фінансів 

України 
 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації 

23.  Організація роботи з формування та  
опрацювання прогнозних показників місцевих 
бюджетів області на 2023 рік та наступні 
2024-2025 роки зі структурними підрозділами 
облдержадміністрації та фінансовими 
органами області  

Стаття 75 Бюджетного кодексу України 
 
 
 

Після отри-
мання 

розрахунко-
вих показ-

ників з 
Мініс-
терства 
фінансів 
України 

 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації, 
інші  структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації   

24.  Контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства в процесі формування та 
виконання місцевих бюджетів згідно з 
повноваженнями, визначеними Бюджетним 
кодексом України 
 

Стаття 115 Бюджетного кодексу України Протягом 
року 

 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації 
 
 

25.  Підготовка та подання на розгляд обласної 
ради проєктів рішень обласної ради про 
внесення змін і доповнень до показників 
обласного бюджету на 2022 рік 
 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України  Протягом 
року 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації 
 
 

26.  Фінансування планових заходів обласного 
бюджету та перерахування субвенцій, що 
надійшли до обласного бюджету з 
Державного бюджету України 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.12.2010 № 1132 «Про затвердження 
Порядку перерахування міжбюджетних 
трансфертів» 
 

Протягом 
року 

 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації 
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27.  Контроль за виконанням місцевих бюджетів, 

інформаційне супроводження виконання 
місцевих бюджетів 
 

Стаття 111 Бюджетного кодексу України 
 

Протягом 
року 

 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації, 
інші структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації 
 
 

28.  Контроль за використанням коштів 
державного бюджету, виділених за КПКВ 
7781010  на утримання апарату обласної та 
районних  державних адміністрацій 
 

Постанова Кабінету Міністрів України             
від 20.02.2002 № 228 «Про затвердження 
Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних 
установ»  зі змінами та доповненнями    
  
 

Протягом 
року  

Департамент фінансів  
облдержадміністрації 

29.  Аналіз виконання обласного бюджету за  
2021 рік.  Підготовка матеріалів на сесію 
обласної ради про затвердження звіту  
 

Стаття 80 Бюджетного кодексу України  За окремим 
планом 

обласної 
ради 

 

Департамент фінансів  
облдержадміністрації 

30.  Забезпечення реалізації державних програм, 
пов’язаних із соціальним захистом учасників 
антитерирористичної  операції 

Встановлення відповідного статусу, 
надання пільг та компенсацій відповідно 
до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» 
 
 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення  
облдержадміністрації 

31.  Забезпечення реалізації державних програм, 
пов’язаних із соціальним захистом громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

Проведення соціальних виплат 
громадянам, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, відповідно до 
Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
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32.  Забезпечення організації нагляду за 

дотриманням вимог законодавства під час 
призначення (перерахунку)  та виплати пенсій 
органами Пенсійного фонду України 

Здійснити заходи щодо нагляду за 
додержанням вимог законодавства під час 
своєчасного призначення (перерахунку) та 
пенсій пенсіонерам області 
 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 

33.  Забезпечення обслуговування електронної 
бази даних осіб пільгових категорій 

Постанова Кабінету Міністрів України          
від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний 
державний автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги» 
 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 

34.  Розвиток соціального діалогу між місцевою 
владою, організаціями роботодавців і 
профспілками, удосконалення його форм і 
засад через діяльність обласної та 
територіальних соціально-економічних рад, 
укладання та виконання територіальних угод 
 

Сприятиме збереженню економічного 
потенціалу, зростанню реального сектору 
економіки та рівня життя населення 
області на основі соціального діалогу 
 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
територіальні громади  
 

35.  Забезпечення подальшої реалізації Програми 
житлових субсидій згідно з Положенням про 
порядок призначення та надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 
 

Надання адресної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення у 
відшкодуванні витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання вугілля та 
скрапленого газу 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  

36.  Сприяння прискоренню темпів зростання 
заробітної плати через відновлення економіки 
області, збереження та розвиток трудового 
потенціалу, підвищення професійного рівня 
та конкурентоспроможності робочої сили, а 
також підвищення її мобільності на ринку 
праці шляхом: 
    підготовки проєкту Територіальної угоди 

Здійснення заходів сприятиме стабілізації 
ситуації на ринку праці області, створенню 
нових робочих місць і збереженню 
існуючих робочих місць, а також сприяння 
зростанню доходів населення 

Протягом 
року 

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціального захисту 
населення, 
економічного розвитку і 
торгівлі, 
агропромислового 
розвитку, житлово-



 
 
 
 
 

Продовження додатка 

 
 

11 

1 2 3 4 5 
на 2022-2027 роки та його узгодження з 
обласною федерацією роботодавців та 
обласною радою профспілок з метою 
розв’язання проблем зайнятості, соціального 
захисту працюючих, підвищення рівня оплати 
праці; 
   реалізації заходів Програми зайнятості 
населення Запорізької області на 2021-2023 
роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 29.07.2021 № 1 для посилення 
регулювання ринку праці і покращення 
ситуації у сфері зайнятості в області; 
     проведення роз’яснювальної роботи серед 
роботодавців щодо неприпустимості 
використання робочої сили з порушеннями 
трудового законодавства; 
     проведення роботи із центральними 
органами виконавчої влади, у сфері 
управління яких перебувають розташовані на 
територій області підприємства-боржники, 
щодо погашення заборгованості з заробітної 
плати перед працівниками цих підприємств 
 

комунального 
господарства та 
будівництва, інші 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
обласний та міські, 
районні центри 
зайнятості, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади  
 
 

37.  Реалізація законів України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми», «Про державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»  
 

Здійснювати у повному обсязі 
фінансування та своєчасне призначення 
державних допомог    

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення, структурні 
підрозділи  
облдержадміністрації 

38.  Облік  та призначення адресної  щомісячної 
грошової допомоги  внутрішньопереміщеним 
особам 

Здійснювати облік та призначення  
адресної  щомісячної грошової допомоги 
внутрішньо переміщеним особам    
      

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
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39.  Розробка та затвердження  обласної цільової 

Програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2023 - 2027 роки 
 

Пункт 6 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та з 
метою зниження ризику виникнення НС 
техногенного та природного характеру, 
підвищення рівня безпеки населення і 
захищеності територій від наслідків таких 
ситуацій 
 

IV квартал Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 

40.  Внесення змін до Програми подальшого 
нарощування регіонального  матеріального 
резерву для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій на  2021-2025 роки  
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
30.09.2015 № 775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації надзвичайних ситуацій» 
 

Протягом 
року 

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 

41.  Внесення змін до Програми захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2018 - 2022 роки 

З метою зниження ризику виникнення НС 
техногенного та природного характеру, 
підвищення рівня безпеки населення і 
захищеності територій від наслідків таких 
ситуацій 
 

Протягом 
року 

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 

42.  Підготовка інформації про хід виконання 
Національного плану дій щодо боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 30.03.2016 № 271-р «Про затвердження 
Національного плану дій щодо боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням» 
 

Березень Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації  
 

43.  Підготовка Екологічного паспорта регіону за 
2021 рік 

Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 31.03.2017 № 150 
 

Червень Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації  
 

44.  Підготовка Регіональної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища за 
2021 рік 
 

Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 31.03.2017 № 150 

Серпень Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 
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45.  Погодження з Міністерством захисту довкілля 

та природних ресурсів України програми 
державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря Запорізької зони та її 
затвердження на сесії Запорізької обласної 
ради 
 

Постанова  Кабінету Міністрів України від                  
14.08.2019 № 827 «Деякі питання 
здійснення державного моніторингу в 
галузі охорони атмосферного повітря» 

I квартал  Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

46.  Підготовка інформації про стан виконання 
індикативних показників та фактичне 
надходження екологічних платежів до 
спеціального фонду місцевих бюджетів, 
аналіз виконання природоохоронних заходів 
за рахунок місцевих бюджетів та подання 
Міністерству захисту довкілля та природних 
ресурсів України звіту про їх виконання  
 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 22.01.2021 
№ 25/3-17236-21 

Протягом 
року  

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

47.  Підготовка інформації про хід виконання 
Указу Президента України від 10.02.2010            
№ 154 «Про створення Приазовського 
національного природного парку» 
 
 

Указ Президента України від 10.02.2010          
№ 154 «Про створення Приазовського 
національного природного парку» 

Протягом 
року 

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

48.  Інформування Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України про 
екологічну ситуацію у м. Запоріжжя 
 
 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 29.07.2020 
№ 8/4-50/1494-20 
 

Протягом 
року 

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

49.  Інформування Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України про 
найактуальніші екологічні проблеми та шляхи 
їх розв`язання 
 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 22.05.2018 
№ 5/4-7/5096-18 

Протягом 
року 

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 
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50.  Інформування Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України про суб’єктів 
господарювання, які отримали дозволи на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря 
 
 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 18.03.2021 
№ 14/14-04/732-21 

Протягом 
року 

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

51.  Проведення аналізу роботи 
економіковизначальних підприємств області 
та прогнозування економічного розвитку 
промисловості області. Ініціювання на 
державному рівні пропозицій щодо 
розвёязання нагальних проблем розвитку 
промислового комплексу 
 
 

Забезпечення стабільності роботи та 
розвитку промислового комплексу області. 

Протягом 
року 

Управління 
стратегічних галузей 
виробництва 
облдержадміністрації  

52.  Проведення аналізу роботи підприємств 
державного сектору економіки. Підготовка 
пропозицій щодо підвищення ефективності їх 
роботи 

Підвищення ефективності функціонування 
підприємств державної власності 

Протягом  
року 

Управління 
стратегічних галузей 
виробництва 
облдержадміністрації  
 

53.  Ініціювання на державному рівні пропозицій 
щодо розв’язання проблемних питань 
розвитку підприємств державного сектору 
економіки, зокрема: ЗДП «Радіоприлад»,      
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 
комбінат», АТ «Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат», ДП «Мелітопо-
льський завод «Гідромаш»,                                  
ЗДП «Кремнійполімер» 
 
 

Стабілізація роботи підприємств 
державного сектору економіки області 

Протягом  
року 

Управління 
стратегічних галузей 
виробництва 
облдержадміністрації  
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54.  Сприяння проведенню інноваційно-

технологічної модернізації та реконструкції 
наявних промислових потужностей 
направлених на впровадження 
енергозберігаючих технологій, нових 
конкурентоспроможних видів продукції 
 

Забезпечення стабільної роботи 
промислового комплексу, випуск 
підприємствами конкурентоспроможної 
продукції, покращення екологічної ситуації 

Протягом 
року 

Управління 
стратегічних галузей 
виробництва 
облдержадміністрації  

55.  Забезпечення контролю за використанням та 
охороною надр 
 

Додержання законодавства у сфері 
надрокористування 

Протягом  
року 

Управління 
стратегічних галузей 
виробництва 
облдержадміністрації 
  

56.  Вжиття заходів для забезпечення розвитку 
внутрішнього виробництва 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.09.2011 № 1130 «Про затвердження 
програми розвитку внутрішнього 
виробництва» 
 
 

Протягом 
року  

 
 
 

Управління 
стратегічних галузей 
виробництва 
облдержадміністрації  
 

57.  Виконання Плану заходів з реалізації 
Національної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 07.04.2021 № 321-р «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Національної 
транспортної стратегії України на період до 
2030 року» 
 
 

Протягом 
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 

58.  Моніторинг проведеної правоохоронними та 
контролюючими органами роботи з 
припинення діяльності нелегальних місць 
торгівлі нафтопродуктами та скрапленим 
газом у Запорізькій області 
 
 

Витяг з протоколу № 136 засідання 
Кабінету Міністрів України від 15.11.2021, 
лист Міністерства фінансів України від 
22.11.2021 № 11320-09-6/35613 

Протягом 
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 
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59.  Вивчення попиту населення на транспортні 

перевезення для оптимізації автобусної та 
залізничної маршрутної мережі 

Зміна попиту населення на транспортні 
перевезення внаслідок адміністративно-
територіальної реформи та у зв’язку із 
карантинними заходами 
 

Протягом  
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 

60.  Проведення моніторингу стану 
обслуговування внутрішньообласних 
автобусних маршрутів загального 
користування 
 

Підвищення рівня безпеки та якості 
перевезень на автомобільному транспорті 

Протягом  
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 

61.  Запровадження GPS-моніторингу руху 
внутрішньообласного автотранспорту 

Рішення обласної ради від 07.10.2021 № 26 
«Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільного транспорту в Запорізькій 
області на 2019-2022 роки, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 
14.03.2019 № 34 (зі змінами)» 
 

Протягом  
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 

62.  Реалізація державної політики у сфері 
розвитку місцевого самоврядування, 
територіальної організації влади та 
адміністративно-територіального устрою 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2014 № 333-р «Про 
схвалення Концепції реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні» 
 

Протягом 
року 

Відділ взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування 
облдержадміністрації  

63.  Забезпечення координації, здійснення 
моніторингу оцінювання діяльності 
територіальних громад 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2014 № 333-р «Про 
схвалення Концепції реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні» 
 

Протягом 
року 

Відділ взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування 
облдержадміністрації  
 

64.  Здійснення методично-консультативного 
супровіду діяльності територіальних громад 

Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» 
 

Протягом 
року 

Відділ взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування 
облдержадміністрації  
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65.  Здійснення моніторинг розвитку інституту 

старост 
Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розвитку інституту старост» 

Протягом 
року 

Відділ взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування 
облдержадміністрації  
 
 

66.  Проведення внутрішніх аудитів відповідно до 
операційного (зведеного) плану діяльності з 
внутрішнього аудиту на 2022 рік Запорізької 
обласної державної адміністрації та 
стратегічного (зведеного) плану діяльності з 
внутрішнього аудиту  на 2022-2024 роки 
Запорізької обласної державної адміністрації з 
метою надання голові облдержадміністрації 
об’єктивних і незалежних висновків та 
рекомендацій щодо: функціонування системи 
внутрішнього контролю та її удосконалення, 
удосконалення системи управління, 
запобігання фактам незаконного, 
неефективного та не результативного 
використання бюджетних коштів та інших 
активів, запобігання виникненню помилок чи 
інших недоліків у діяльності об’єктів 
внутрішнього аудиту  
 
 

Підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 
«Деякі питання здійснення внутрішнього 
аудиту та утворення підрозділів 
внутрішнього аудиту» (зі змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2018 № 1062), Стандарт 7 
«Планування діяльності з внутрішнього 
аудиту» розділу ІІІ Стандартів 
внутрішнього аудиту, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 
04.10.2011 № 1247 (зі змінами, внесеними 
наказом Міністерства фінансів України                     
від 14.08.2019 № 344), стаття 26 
Бюджетного кодексу України 

Протягом 
року 

Відділ внутрішнього 
аудиту 
облдержадміністрації 

67.  Надання аудиторських висновків та 
рекомендацій за результатами проведених 
внутрішніх аудитів. Здійснення моніторингу 
впровадження аудиторських рекомендацій 
 

Стандарт 11 «Документування перебігу та 
результатів внутрішнього аудиту», 
Стандарт 12 « Моніторинг врахування 
рекомендацій за результатами 
внутрішнього аудиту» розділу ІІІ 
Стандартів внутрішнього аудиту, 
затверджених наказом Міністерства 

Протягом 
року 

Відділ внутрішнього 
аудиту 
облдержадміністрації 
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фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (зі 
змінами, внесеними наказом Міністерства 
фінансів України від 14.08.2019 № 344) 
 

68.  Реалізація державної містобудівної політики 
шляхом розроблення (оновлення) 
містобудівної документації місцевого рівня 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 
 

69.  Реалізація обласних програм: 
   сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Запорізькій області на                
2021-2024 роки; 
   підтримки розвитку козацтва у Запорізькій 
області на 2021-2024 роки  
 
 

Роз’яснення державної політики, 
забезпечення участі громадян у формуванні 
та реалізації державної політики 

Протягом 
року 

Управління внутрішньої 
політики 
облдержадміністрації 

70.  Сприяння організації та проведенню на 
території області міжнародних виставково-
презентаційних заходів; залучення 
промисловців та підприємців області до 
участі у міжнародних виставках, ярмарках, 
бізнес-форумах  
 

Підвищення обізнаності світової спільноти 
щодо експортно-імпортного, інвести-
ційного, наукового, культурного потенціалу 
Запорізької області 
 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 

71.  Підготовка та проведення візитів глав 
дипломатичних представництв, офіційних 
іноземних делегацій 
 

Налагодження та зміцнення існуючих 
ділових контактів з метою створення 
сприятливих умов для іноземних 
інвестицій 
 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
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72.  Впровадження та використання міжнародної 

технічної допомоги на території Запорізької 
області 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної 
системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної 
допомоги»  
 

Протягом 
року  

Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 

73.  Оновлення добірки актуальних грантових 
програм та конкурсів за підтримки 
міжнародних фінансових організацій 
актуальних для Запорізької області  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної 
системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної 
допомоги»  
 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації  

74.  Забезпечення інформаційного наповнення 
інвестиційного паспорту області  

Систематизація інформації щодо 
інвестиційного потенціалу Запорізької 
області та розповсюдження інформації з 
метою залучення інвесторів 
 
 
 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації  

75.  Забезпечення ефективного функціонування 
механізму державно-приватного партнерства 
у Запорізькій області  
 

Закон України «Про державно-приватне 
партнерство» 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 

76.  Розширення міжрегіонального 
співробітництва області з регіонами 
іноземних країн 

Встановлення взаємовигідних відносин між 
Запорізькою областю та регіонами 
іноземних країн у різних галузях економіки 
 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації  
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77.  Розміщення та оновлення електронної бази 

каталогу інвестиційних проєктів на 
спеціалізованому порталі Запорізької області 
(www.investment.zoda.gov.ua) 
 

Формування переліку інвестиційних 
проєктів по відповідним галузям із 
зазначенням потреб в інвестиційних 
коштах та розповсюдження відповідних 
інвестиційних проєктів серед цільових 
інвесторів  
 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації  
 
 

78.  Здійснення моніторингу залучених іноземних 
інвестицій  та стану інвестиційної діяльності 

Аналіз стану інвестиційної діяльності в 
Запорізькій області, оцінка інвестиційного 
розвитку 
 

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації  
 
 

79.  Підтримка у підготовці та  впровадженні 
проєктів щодо створення індустріальних 
парків у Запорізькій області  
 

Закон України «Про індустріальні парки»  Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації  
 
 

80.  Супровід реалізації масштабних 
інвестиційних проєктів області  
 

Моніторинг проблемних питань, надання 
допомоги у їх вирішенні  

Протягом 
року 

Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

81.  Здійснення моніторингу результатів 
діяльності установи «Агенція регіонального 
розвитку Запорізької області» 
 

Лист Міністерства розвитку громад та 
територій України від 16.07.2021                      
№ 7/36.4/10509-21 
 

І півріччя  Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності 
облдержадміністрації 
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ІІ. Блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства 
 

82.  Підготовка змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних 
ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів 
охорони навколишнього природного 
середовища місцевих бюджетів у 2022 році  

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 03.02.2014 № 24 «Про 
затвердження Порядку планування та 
фінансування природоохоронних заходів з 
обласного та місцевих фондів охорони 
навколишнього природного середовища» зі 
змінами 
 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації, 
Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

83.  Підготовка змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного 
призначення по Запорізькій області на період 
до 2024 року 
 

Рішення Запорізької обласної ради            
від 18.03.2021 № 141 «Про регіональну 
програму будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного 
призначення по Запорізькій області на 
період до 2024 року», зі змінами та 
доповненнями 
 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 

84.  Моніторинг Генеральної схеми планування 
території України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
29.08.2002 № 1291 «Про забезпечення 
реалізації Закону України «Про Генеральну 
схему планування території України» 
 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 

85.  Забезпечення організації та проведення 
засідань постійно діючої робочої групи з 
розробки та впровадження обласного Плану 
дій на 2021-2022 роки щодо реалізації 
Національної стратегії із створення 
безбар’єрного простору в Україні на період до 
2030 року 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 28.10.2021 № 719 «Про 
створення постійно діючої робочої групи з 
розробки та впровадження обласного 
Плану дій на 2021-2022 роки щодо 
реалізації Національної стратегії із 
створення безбар’єрного простору в 
Україні на період до 2030 року» 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
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86.  Проведення заходів щодо збереження 

історичної забудови міст, пам’яток та об’єктів 
культурної спадщини архітектури та 
містобудування 
 
 

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини» 
 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 

87.  Проведення заходів щодо створення та 
забезпечення функціонування містобудівного 
кадастру в Запорізькій області 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Постанова 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
№ 559 «Про містобудівний кадастр» 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 
 

88.  Здійснення моніторингу стану розроблення, 
оновлення містобудівної документації на 
регіональному та місцевому рівнях, забудови 
та іншого використання територій 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 
 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 
 

89.  Визначення державних та регіональних 
інтересів для їх врахування під час 
розроблення містобудівної документації 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 
 

90.  Проведення моніторингу щодо заходів із 
впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах 

 Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2017 № 732-р «Про 
затвердження плану заходів із 
впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах» 
(Держенергоефективність) 
 
 

Щороку до 
20 січня 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 



 
 
 
 
 

Продовження додатка 

 
 

23 

1 2 3 4 5 
91.  Погодження Графіка аварійних відключень 

споживачів електричної енергії на 2022-2023 
роки  

Виконання вимог Інструкції про складання 
і застосування графіків обмеження та 
аварійного відключення споживачів, а 
також протиаварійних систем зниження 
електроспоживання, затвердженої наказом 
Міністерства палива та енергетики України 
від 23.11.2006  № 456 (зі змінами), який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 19.02.2007 № 151/13418 
 

ІІІ квартал  Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

92.  Погодження переліку споживачів, що 
знаходяться на території ліцензійної 
діяльності операторів газорозподільних 
систем області, постачання природного газу 
яким буде припинено (обмежено) у разі 
оголошення кризової ситуації рівня 
надзвичайної ситуації протягом осінньо-
зимового періоду 2022/2023 року 
 

Виконання вимог Правил про безпеку 
постачання природного газу, затверджених 
наказом Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України від 
02.11.2015 № 686 (зі змінами), який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30.11.2015 № 1489/27934 
 

ІІІ квартал Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

93.   Сприяння передачі державного майна 
(житлового фонду, інженерної мережі та 
інфраструктурних об’єктів) у комунальну 
власність територіальних громад області  

Доручення Кабінету Міністрів України         
від 14.01.2021 № 408/1/1-21 

І півріччя Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації; 
органи місцевого 
самоврядування 
 

94.  Проведення роботи в межах повноважень 
щодо розгляду питань про встановлення 
тарифів, узгодження інвестиційних програм, 
планів розвитку підприємств паливно-
енергетичного комплексу: ПАТ «Запоріжгаз», 

Постанова НКРЕКП від 30.06.2017                
№866 «Про затвердження Порядку 
проведення відкритого обговорення 
проєктів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 

Протягом 
року 

 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 
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ПАТ «Запоріжжя-обленерго», ТОВ «Запо-
ріжжя-електропостачання», АТ «Укрзалі-
зниця», ПрАТ «НЕК «Укренерго» 
 

енергетики та комунальних послуг» зі 
змінами 

95.  Проведення моніторингу використання 
паливно-енергетичних ресурсів установами та 
організаціями місцевого бюджету. 
Впровадження енергоефективних та 
енергозберігаючих заходів.  
Моніторинг економії використання паливно-
енергетичних ресурсів провідними галузями 
економіки 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України                                
від 24.07.2013 № 669-р «Про затвердження 
плану заходів щодо виконання 
регіональних та місцевих програм 
підвищення енергоефективності» 

Протягом 
року 

 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

96.  Реалізація енергоефективних проєктів у 
житловому секторі 

Низький рівень енергоефективності та 
енергозбереження об`єктів житлового 
сектору  
 

Протягом 
року 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації; 
органи місцевого 
самоврядування 
 

97.  Реалізація інвестиційних проєктів у сфері 
житлово-комунального господарства області 

Для задоволення потреб населення області у 
водозабезпеченні, водовідведенні, розвитку 
житлово-комунального господарства 

 

Протягом 
року 

 Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації, 
Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 
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98.   Забезпечення реалізації державної політики у 

галузі дорожнього господарства з утримання, 
розвитку автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури, а також повноважень щодо 
управління автомобільними дорогами 
загального користування місцевого значення 
та видачі дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами поза межами населених пунктів 
Запорізької області  

 Експлуатаційний стан більшості автодоріг 
обмежено працездатний, покриття 
знаходиться в аварійному стані, а деякі 
ділянки повністю зруйновані. Зважаючи на 
те, що такі автомобільні дороги та мостові 
переходи використовуються для 
перевезення пасажирів автобусних та 
шкільних маршрутів, швидкої допомоги 
тощо, а також знаходяться на маршрутах 
руху великовагового транспорту, задля 
забезпечення безпеки дорожнього руху та 
уникнення аварійних ситуацій, вони 
потребують негайного ремонту (орієнтовно  
5,2 тис. км доріг місцевого значення). 
Щороку необхідно  ремонтувати  
капремонтом 450 км доріг 

 

Протягом 
року 

 Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації; 
органи місцевого 
самоврядування 

 

99.  Здійснення моніторингу стану розрахунків за 
житлово-комунальні послуги та інших 
показників у сфері житлово-комунального 
господарства 

 Накази Міністерства розвитку громад та 
теритрій України від 16.12.2019 № 312                
та від 21.12.2015 № 326 

Протягом 
року 

 Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації; 
органи місцевого 
самоврядування 

 
100. Забезпечення реалізації норм законодавства в 

сфері ліцензування певних видів 
господарської діяльності (залишення заяв про 
отримання ліцензій без розгляду, видача, 
переоформлення, зупинення, відновлення, 
анулювання ліцензій) 

 

 Закон України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» 

 

Протягом 
року 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 
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101.  Проведення аналізу ситуації щодо реалізації 

скрапленого газу населенню області для 
побутових потреб 

 Постанова Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та 
проведення біржових аукціонів з продажу 
нафти сирої, газового конденсату власного 
видобутку і скрапленого газу» (пункт 4) 

 

Протягом 
року 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

102.  Проведення моніторингу щодо роботи 
підприємств паливно-енергетичного 
комплексу в осінньо-зимовий період 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09.06.2021 № 586-р «Про затвердження 
плану заходів з підготовки об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу та 
житлово-комунального господарства 
України до осінньо-зимового періоду 
2021/22 року та його проходження»               
(пункт 2) 

 

Протягом 
року 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

103. Надання пропозицій до переліку заходів і 
завдань  регіональної програми будівництва, 
реконструкції, модернізації об’єктів 
інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій 
області на 2022-2024 роки 
 

Для задоволення потреб населення області 
у газифікації, водозабезпеченні, 
водовідведенні, розвитку житлово-
комунального господарства, покращення 
екологічної ситуації в області 

Протягом 
року 

Департамент 
капітального  
будівництва 
облдержадміністрації 

104. Підготовка обгрунтовуючих документів та 
надання їх до центральних органів виконавчої 
влади для залучення коштів державного 
бюджету на будівництво планових об’єктів у 
Запорізькій області 
 
 

Для фінансування будівництва об’єктів, 
передбачених середньостроковими 
регіональними програмами 
 

Протягом 
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

105. Складання та затвердження кошторисів на 
об`єкти будівництва  

Для забезпечення цільового використання 
бюджетних коштів у затверджених обсягах 
та своєчасного фінансування видатків  

Протягом 
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації  
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106. Здійснення заходів щодо виконання 

проєктних робіт і проходження експертизи 
проєктної документації на будівництво 
об’єктів 
        

Для своєчасного початку будівництва 
об’єктів, проведення конкурсних торгів, 
надання центральним органам виконавчої 
влади для залучення інвестицій державного 
бюджету 
 

Протягом 
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

107. Проходження експертизи проєктно-
кошторисної документації розробленої або/та 
відкоригованої  

Для своєчасного початку будівництва 
об’єктів 

Протягом 
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

108. Моніторинг стану об’єктів незавершеного 
будівництва попередніх років та робота з 
органами місцевого самоврядування з питань 
їх подальшого використання 
 

Для вирішення питань подальшого їх 
використання – добудова, продаж, зміна їх 
функціонального призначення 

Протягом  
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

109. Контроль за ходом будівництва. Контроль 
цін, якості та обсягів виконаних робіт, 
здійснення заходів для забезпечення освоєння 
капіталовкладень за рахунок усіх джерел 
фінансування будівництва 
 

Для забезпечення цільового використання 
бюджетних коштів, своєчасного введення в 
експлуатацію планових об’єктів 

Протягом  
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації  

110. Організація проведення відкритих торгів на 
виконання будівельно-монтажних робіт, 
поставки обладнання, надання послуг, 
пов’язаних з будівництвом 
 
 

Для визначення виконавців робіт та 
надання послуг з оптимальними 
пропозиціями вартості робіт і послуг 

Протягом  
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації  

111. Створення страхового фонду документації на 
введені в експлуатацію об’єкти 
 

Забезпечення органів виконавчої влади 
місцевого самоврядування документацією 
для експлуатуючих організацій 
 

Протягом  
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації  
 



 
 
 
 
 

Продовження додатка 

 
 

28 

1 2 3 4 5 
112. Підготовка документації та організація роботи 

з питань здавання-приймання в експлуатацію 
завершених будівництвом об’єкти та передачі 
витрат балансоутримувачам  
 

Введення об’єктів в експлуатацію та 
передача їх для подальшої експлуатації 
територіальним громадам  
 
 

Протягом  
року 

Департамент 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації  

 
ІІІ. Блок агропромислового комплексу 

 
113. Забезпечення реалізації державної політики, 

спрямованої на раціональне використання 
земельних ресурсів їх захист та відтворення 

Надання земельних ділянок державним 
підприємствам, установам та організаціям, 
юридичним та фізичним особам задля їх 
використання відповідно до їх цільового 
призначення. Здійснення заходів 
направлених на раціональне використання 
та охорону земель 
 

Протягом 
року  

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 
 
 

114. Забезпечення проведення комплексу заходів, 
спрямованих на підтримку та подальший 
розвиток тваринницької галузі  

Стабілізація та нарощування поголів’я 
сільськогосподарських тварин і птиці, 
зростання їх продуктивності та збільшення 
виробництва продукції тваринництва 
 

Протягом 
року  

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 

115. Організація заходів щодо розвитку 
виробництва продукції рослинництва 
насамперед зернових культур для 
забезпечення продовольчої безпеки області 
  

Забезпечення потреб внутрішнього ринку 
області  продовольчим, фуражним зерном 
та насіннєвим матеріалом 

Протягом 
року  

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 

116. Організація заходів для реалізації програм 
фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу області  

Стимулювання розвитку 
сільгосптоваровиробників агропро-
мислового комплексу, збільшення обсягів 
виробництва, реалізації сільсько-
господарської продукції та забезпечення 
продовольчої безпеки області  
 

Протягом 
року  

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
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117. Забезпечення формування балансів 

споживчого попиту та ресурсного наповнення 
ринку продовольства області  
 

Забезпечення потреб населення області 
основними продуктами харчування та 
наповнення регіональних запасів 
продовольством  

Протягом 
року  

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

ІV. Гуманітарний блок 
 

118. Організаційно-фінансове забезпечення 
діяльності закладів культури, підтримка 
творчо обдарованих дітей та молоді. 
Організація та проведення міжнародних, 
всеукраїнських, обласних заходів, 
спрямованих на підвищення виконавської 
майстерності професійних та аматорських 
творчих колективів, підтримку та сприяння 
розвитку творчої діяльності митців, 
художників, письменників, майстрів 
народного мистецтва. 
Створення багатофункціональних центрів 
культурних послуг. Створення безбар’єрного 
доступу до закладів культури і мистецтв. 
 

Збагачення та вдосконалення форм 
діяльності (започаткування інноваційних 
форм роботи) мистецьких, культурно-
освітніх установ, навчальних закладів, 
розвиток самодіяльної народної творчості. 
Сприяння участі творчої молоді у 
міжнародних, всеукраїнських фестивалях 
конкурсах виконавського мистецтва. 
Підтримка обласних організацій 
національних творчих спілок України, 
співпраця з громадськими організаціями та 
впровадження спільних креативних 
проєктів (участь у грантових проєктах 
Українського культурного фонду). 
Втілення нових мистецьких проєктів 
 

Протягом 
року 

Департамент культури, 
та інформаційної 
діяльності 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади 

119. Забезпечення розвитку інформаційного 
простору Запорізької області 

Сприяння виданню суспільно значимої 
літератури в області. Забезпечення видання 
книг місцевих авторів, підтримка молодих 
літераторів. Забезпечення висвітлення 
офіційної точки зору вищих посадових осіб 
держави, позиції керівництва 
облдержадміністрації з найважливіших 
питань внутрішньої та зовнішньої політики, 
реформ, що відбуваються в державі 
 

Протягом 
року 

Департамент культури, 
та інформаційної 
діяльності 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади  



 
 
 
 
 

Продовження додатка 

 
 

30 

1 2 3 4 5 
120. Забезпечення охорони культурної спадщини 

як складової національного культурного 
надбання 

Збереження та охорона пам’яток історико-
культурної спадщини, забезпечення 
оновлення, доповнення експозицій новими 
матеріалами, проведення реекспозицій в 
музеях області, сприяння подальшій 
розбудові Національного заповідника 
«Хортиця», Національного історико-
археологічного заповідника «Кам’яна 
Могила», Василівського історико-
архітектурного музею-заповідника «Садиба 
Попова» 
 

Протягом 
року 

Департамент культури, 
та інформаційної 
діяльності 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади 

121. Створення та розширення мережі молодіжних 
центрів/платформ/хабів 
 

Особливим пріоритетом молодіжної 
політики в Україні є розвиток мережі 
молодіжних центрів та просторів 
європейського зразка, які по своїй суті є 
осередками практичної роботи з молоддю. 
Це унікальні установи, що сприяють 
розвитку молодих людей, громадянській 
освіті, популяризації здорового способу 
життя, волонтерства, молодіжному 
підприємництву, підвищенню рівня 
мобільності молоді тощо. Їх напрями 
роботи формуються відповідно до потреб 
та інтересів молодих людей конкретного 
населеного пункту 
 

Протягом 
року 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
КУ «Запорізький 
обласний центр молоді»  
райдержадміністрації, 
сільські, селищні, міські 
ради 

122. Реалізація заходів щодо національно-
патріотичного виховання молоді шляхом 
формування громадянської позиції та 
патріотичної свідомості 

Першочерговим завданням в реалізації 
напряму національно-патріотичного 
виховання має стати налагодження 
механізму скоординованої систематичної 
співпраці як відповідних державних 
структур, так і, безумовно, інститутів 

Протягом 
року 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
КЗ «Обласний центр 
патріотичного 
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громадянського суспільства та ініціативних 
груп та створення належного 
методологічного підґрунтя для якісного 
розвитку, удосконалення системи 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді в громаді 
 

виховання молоді», 
райдержадміністрації, 
сільські, селищні, міські 
ради 

123. Розвиток мережі молодіжних консультативно-
дорадчих органів (молодіжних рад) 
 

Важливим є залучення молоді до ухвалення 
рішень на національному, регіональному та 
місцевому рівнях. Тому сьогодні в Україні 
активно розвивається мережа молодіжних 
консультативно-дорадчих органів, що 
утворюються при органах державної влади 
та місцевого самоврядування. Водночас, 
існує гостра потреба в підвищенні якості 
діяльності таких молодіжних рад, їх умінь 
та навичок 
 

Протягом 
року 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
КУ «Запорізький 
обласний центр молоді» 
,райдержадміністрації, 
сільські, селищні, міські 
ради 

124. Ефективна співпраця з молодіжним 
громадськими організаціями та координація 
волонтерського руху в області 
 

Стратегічна мета трансформації 
українського суспільства полягає в 
розбудові соціальної правової держави. 
Реалізація цієї мети тісно пов’язана із 
формуванням громадянського суспільства, 
невід’ємним елементом якого є так званий 
третій сектор. Особливим об'єднанням 
громадян, які належать до третього 
сектору, є волонтерські організації. 
Волонтерами можуть стати студенти під 
час проходження практики. Їх мотиви – 
самореалізація, професійна підготовка, 
написання диплома або наукової роботи 
 

Протягом 
року 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
КУ «Запорізький 
обласний центр молоді»,  
КЗ «Обласний центр 
патріотичного 
виховання молоді»  



 
 
 
 
 

Продовження додатка 

 
 

32 

1 2 3 4 5 
125. Реалізація заходів Цільової програми 

розвитку фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2022-2026 роки 

Основною метою реалізації Програми є 
відведення фізичній культурі і спорту в 
Запорізькій області провідної ролі як 
важливого фактора здорового способу 
життя, профілактики захворювань, 
формування гуманістичних цінностей, 
створення умов для всебічного 
гармонійного розвитку людини, сприяння 
досягненню фізичної та духовної 
досконалості людини, виявлення резервних 
можливостей організму, формування 
патріотичних почуттів у громадян та 
позитивного іміджу держави у світовому 
співтоваристві 
 
 

Протягом 
року 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
КУ «Централізована 
бухгалтерія закладів та 
установ молоді, фізичної 
культури та спорту» 
Запорізької облради,  
Запорізький 
регіональний центр з 
фізичної культури і 
спорту інвалідів 
«Інваспорт», КЗ «Запо-
різька обласна школа 
вищої спортивної 
майстерності»  
Запорізької облради,  
КЗ «Запорізькій 
обласний спортивний 
ліцей»  Запорізької 
облради, 
Запорізькі обласні 
організації 
фізкультурно-
спортивних товариств 
«Динамо» України,   
«Спартак», «Колос» , 
«Україна» 
 

126. Підвищення якості і конкурентоспроможності 
вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти 

Реалізація державної політики щодо 
упровадження Концепції «Нова українська 
школа» 

Протягом 
року 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації, 
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 райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, 
селищних і міських рад 
територіальних громад 
 

127. Розвиток загальної середньої освіти 
 

Координація процесу оптимізації мережі 
закладів освіти для поліпшення 
матеріально-технічної бази опорних 
закладів освіти. Забезпечення професійного 
розвитку педагогічних працівників, у тому 
числі шляхом сприяння залучення 
громадських організацій до реалізації 
проєктів, спрямованих на розвиток 
професійних компетентностей 
педагогічних працівників, інших фахівців у 
сфері освіти. Сприяння забезпеченню 
закладів загальної середньої освіти 
доступом до Інтернету із швидкістю від     
100 Мбіт/с 
 
 

Протягом 
року 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, 
селищних і міських рад 
територіальних громад 
 

128. Розвиток дошкільної та позашкільної освіти Сприяння органам місцевого 
самоврядування в реалізації права дітей на 
здобуття дошкільної та позашкільної освіти 

Протягом 
року 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, 
селищних і міських рад 
територіальних громад 
 
 

129. Забезпечення освіти осіб з особливими 
освітніми потребами” 
 

Створення у закладах освіти інклюзивного 
та безпечного освітнього середовища, 
універсального дизайну та забезпечення 

Протягом 
року 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації, 
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розумного пристосування. Забезпечення 
супроводу під час інклюзивного навчання 

райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, 
селищних і міських рад 
територіальних громад 
 

130. Покращення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я 
 

Потреба у покращенні матеріально-
технічного стану закладів охорони здоров’я 
області  

Протягом 
року 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади 
 

131. Удосконалення надання медичної допомоги 
матерям та дітям  

Забезпечення якісною медичною 
допомогою населення області, в першу 
чергу дитячого та жіночого. Зниження 
рівня материнської смертності, показника 
перинатальної та ранньої неонатальної 
смертності  
 

Протягом 
року 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади 
 

132. Розвиток громадського здоров`я в області та 
сприяння здоровому способу життя  

Формування та розвиток системи 
громадського здоров`я як ключового 
компоненту загальної системи охорони 
здоров`я, що покликаний спрямувати 
зусилля на збільшення тривалості та 
покращення якості життя, запобігання 
захворюванням, продовження активного  та 
працездатного віку та зменшення 
економічного навантаження на систему 
охорони здоров`я  
 
 

Протягом 
року 

Департамент  
охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
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133. Запровадження механізмів забезпечення 

оплати медичних послуг, пов`язаних з 
наданням вторинної (спеціалізованої), 
третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги при гострому мозковому інсульті, 
інфаркті міокарда, пологах тощо  
 

Трансформація системи охорони здоров`я, 
що забезпечить якісну, ефективну, 
доступну медичну допомогу всім верстам 
населення  

Протягом 
року 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади  

134. Сприяння в наданні першого робочого місця 
випускникам вищих медичних навчальних 
закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися 
за державним (регіональним) замовленням 
 
 

Кадрове забезпечення галузі охорони 
здоров`я кваліфікованими фахівцями, у 
тому числі молодими спеціалістами  
 
 
 

Протягом 
року 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади 
 

135. Покращення надання екстреної (швидкої) 
медичної допомоги, доступності 
трансплантації та розвитку паліативної 
допомоги  
 

Забезпечення якісною та своєчасною 
екстреною (швидкою) медичною 
допомогою населення області, доступності 
трансплантації та розвитку паліативної 
допомоги  
 
 

Протягом 
року 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 
 

136. Проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів у рамках щомісячного заходу «День  
територіальних громад» 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2014 № 333-р «Про 
схвалення Концепції реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні» 
 

Протягом 
року  

Відділ взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування 
облдержадміністрації  

137. Координація роботи щодо створення та 
забезпечення функціонування сімей 
прийомних сімей і дитячих будинків 
сімейного типу  
 
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 10.08.2018 № 425 «Про 
затвердження Плану заходів щодо 
реформування системи інституційного 
догляду і виховання дітей у Запорізькій 
області на 2018-2026 роки» 
 

Протягом 
року 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
Запорізький обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
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138. Організація відпочинку та оздоровлення дітей 

з обласних  центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей 
 

Закон України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей»  
 

ІІІ квартал Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

139. Здійснення організаційно–практичних заходів 
щодо забезпечення діяльності  комунальних 
закладів - центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей, Мелітополь-                     
ського соціального гуртожитку,                          
Обласного соціального центру матері та 
дитини, надання методичної допомоги та 
покращання  матеріально-технічної бази 
закладів 
 
 

Здійснення соціального захисту дітей 
області відповідно до чинного 
законодавства 

Протягом 
року 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

140. Моніторинг створення сімей патронатних 
вихователів у територіальних громадах 
області  
  

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 10.08.2018 № 425 «Про 
затвердження Плану заходів щодо 
реформування системи інституційного 
догляду і виховання дітей у Запорізькій 
області на 2018-2026 роки» 
 

Протягом 
року 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
Запорізький обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

141. Сприяння розвитку опіки, піклування та 
усиновлення  
 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
08.10.2008 № 905 «Про затвердження 
Порядку впровадження діяльності з 
усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей» та 
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», захист прав та 
законних інтересів дітей 
 

Протягом 
року 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 
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142. Моніторинг організації проведення 

територіальними службами у справах дітей  
профілактичних рейдів (заходів) 

Закон України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей» 

Протягом 
року 

Служба у справах дітей 
обласної державної 
адміністрації 
 

143. Здійснення заходів з формування, обліку, 
забезпечення належних умов зберігання 
документів Національного архівного фонду 
 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 

144. Здійснення заходів з організації широкого 
використання архівної інформації для 
задоволення наукових, соціальних і 
культурних потреб громадян 
 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 

145. Реалізація заходів галузевої Програми 
здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів Національного архівного 
фонду на 2020-2024 роки 

Наказ Державного комітету архівів України 
від 13.11.2019 № 103 «Про затвердження 
Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів НАФ 
на 2020-2024 роки»  
 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 

146. Оцифрування архівних документів, створення 
цифрових фондів користування документами 
та надійних умов зберігання документів на 
електронних носіях, оприлюднення 
довідкового апарату до документів 
Національного архівного фонду 
 

Потреба прискорення адаптації 
архівної практики до «цифрової 
економіки» та «цифрового» 
суспільства 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 

147. Проведення роботи з перегляду грифів 
секретності матеріальних носіїв секретної 
інформації колишнього СРСР та виявлення, 
вивчення й оприлюднення архівних 
документів про український визвольний рух, 
політичні репресії та голодомори в Україні 
 

Закон України «Про доступ до архівів 
репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років» 
 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 
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V.  Блок основних організаційно-масових заходів 
 

148. Організація та проведення засідань обласної 
координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва та засідань робочої групи при 
Запорізькій обласній державній адміністрації 
щодо вирішення проблемних питань 
діяльності суб’єктів малого підприємництва 
 
 

Забезпечення конструктивної співпраці з 
підприємцями, їх об’єднаннями для 
вирішення найбільш актуальних питань 
розвитку підприємництва на засадах 
партнерства, довіри та взаємодопомоги 

Щокварталу Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 
 

149. Організаційне забезпечення роботи 
регіональної комісії з оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проєктів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів 

Розпорядження голови Запорізької облас-
ної державної адміністрації від 17.04.2015  
№ 124 «Про затвердження Положення про 
регіональну комісію з оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проєктів, що 
можуть реалізовуватися за рахунок 
бюджетних коштів» 
 
 

Протягом 
року 

(згідно з  
графіком 
роботи 
комісії) 

Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністрації 
 

150. Проведення нарад з розгляду проблемних 
питань діяльності підприємств паливно-
енергетичного комплексу області та 
визначення шляхів їх вирішення 
 

Забезпечення стабільної роботи 
підприємств паливно-енергетичного 
комплексу області 

Протягом 
року 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 
 
 

151. Засідання обласної тристоронньої соціально-
економічної ради 

Розв`язання нагальних проблем соціально-
економічного розвитку області шляхом 
соціального діалогу  

За графіком 
погодженим 
сторонами 

соціального 
діалогу 

Департамент 
соціального захисту 
населення, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
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облдержадміністрації, 
Запорізька обласна 
федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада 
профспілок 
 

152. Засідання обласної комісії з питань 
погашення заборгованості з заробітної плати 
(грошового забезпечення) та інших 
соціальних виплат, додержання мінімальних 
гарантій в оплаті праці та легалізації 
заробітної плати 
 

Погашення заборгованості з заробітної 
плати перед працівниками області 

За окремим 
графіком 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
територіальні органи 
центральних органів 
виконавчої влади у 
Запорізькій області 
 

153. Засідання обласного координаційного 
комітету сприяння зайнятості населення  

Прийняття узгоджених рішень сторін 
соціального діалогу щодо створення умов 
для підвищення рівня зайнятості населення 
та розв’язання нагальних проблем на ринку 
праці області  

Згідно з 
графіком, 

погодженим 
сторонами 

соціального 
діалогу 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
Запорізька обласна 
федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада 
профспілок 
 

154. Засідання оперативного штабу з координації 
проведення оздоровчої кампанії 2022 року 

З метою проведення якісної оздоровчої 
кампанії  та розв`язання негайних проблем, 
які виникають у ході проведення 
оздоровчої кампанії 2022 року 
 

ІІ-ІV квартал 
 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
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155. Проведення обласного конкурсу «Господиня 

свого краю» 
На виконання Цільової комплексної 
програми оздоровлення, сімейної, 
гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми у Запорізькій області на 2022-2026 
роки  
 
 

ІІ  квартал  Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації; 
Запорізький обласний 
центр соціальних служб 

156. Засідання координаційної ради з питань сім'ї, 
жінок, охорони материнства і дитинства при 
голові обласної державної адміністрації 

На виконання Цільової комплексної 
програми оздоровлення, сімейної, 
гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми у Запорізькій області на 2022-2026 
роки  
 
 

IІI квартал 
 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 

157. Проведення обласного конкурсу «Батько 
року» 

На виконання Цільової комплексної 
програми оздоровлення, сімейної, 
гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми у Запорізькій області на 2022-2026 
роки 
 

IІI квартал 
2022 року 

 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації; 
Запорізький обласний 
центр соціальних служб 
 

158. Обласна розширена нарада з питань 
підведення підсумків літньої оздоровчої 
кампанії 2022 року 

Закон України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей» з метою підведення 
підсумків літньої оздоровчої кампанії 2022 
року, а також визначення орієнтирів на 
наступний рік 
 

IV квартал 
 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 

159. Проведення регіональних заходів 
Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства» 

На виконання Цільової комплексної 
програми оздоровлення, сімейної, 
гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми у Запорізькій області на 2022-2026 
роки 
 

IV квартал 
 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
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160. Вшанування ветеранів з нагоди відзначення 

Дня Перемоги над нацизмом у Європі та 
завершення Другої світової війни 

З метою висловлення поваги та посилення 
турботи  про ветеранів війни, учасників 
українського визвольного руху часів Другої 
світової війни, жертв нацистських 
переслідувань 
 

Травень 
 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

161. Проведення державної атестації дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 
відповідно до плану-графіка проведення 
державної атестації 
 

Закон України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей»  

Червень-
серпень 

 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 

162. Вшанування ветеранів з нагоди відзначення 
Міжнародного дня громадян похилого віку та 
Дня ветерана 

З метою привернення уваги до проблем 
громадян похилого віку та підвищення 
рівня їх соціального захисту 
 

Жовтень 
 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

163. Заходи з нагоди Міжнародного дня осіб з 
інвалідністю  та відзначення Міжнародного 
дня волонтера 

З метою привернення уваги до вирішення 
питань соціального захисту осіб з 
інвалідністю, визнання внеску волонтерів у 
розв’язання соціальних проблем населення 
області 
 

Грудень 
 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

164. Засідання регіональної комісії з питань 
діяльності підприємств та організацій 
громадських організацій осіб з інвалідністю у 
Запорізькій області 

Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 20.12.2018 № 682 «Про 
створення регіональної комісії з питань 
діяльності підприємств та організацій 
громадських організацій осіб з 
інвалідністю у Запорізькій області, 
затвердження її складу та Положення про 
неї» зі змінами 
 
 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
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165. Організаційне забезпечення проведення 

масових заходів та відзначення державних, 
міжнародних свят: 
 

 

   

      Дня Соборності України;  
     Дня  вшанування  учасників бойових дій на 
території інших держав; 
     вшанування  Героїв Небесної Сотні; 
     Дня вшанування жертв політичних 
репресій; 
      Дня Конституції України;  
      Дня Державного Прапора України; 
      Дня Незалежності України; 
      Дня вшанування пам`яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність держави; 
     Дня українського козацтва;  
     Дня партизанської слави; 
     Дня захисника України 
     Дня вшанування жертв голодоморів;  
     Дня Гідності та Свободи; 
     Дня Збройних сил України; 
     Дня ветеранів та людей похилого віку; 
     Міжнародного дня інвалідів;  
     Дня молоді;  
     Дня фізичної культури;  
     Дня знань; 
     Міжнародного дня студентів;  
     Міжнародного дня захисту дітей;  
     Дня матері;  
     Міжнародного дня сім'ї; 

Виконання заходів, визначених актами 
Президента України, Кабінету Міністрів 
України та розпорядженнями голови 
облдержадміністрації про відзначення 
державних свят 

Протягом 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
Департамент культури, 
та інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
Управління внутрішньої 
політики 
облдержадміністрації, 
Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
інші структурні  
підрозділи облдерж- 
адміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади 
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     Дня усиновлення; 
     Дня спільних дій в інтересах дітей; 
     Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
    Дня Святого Миколая; 
    Новорічних та різдвяних свят 
 

166. Проведення збору керівного складу області 
щодо підбиття підсумків у сфері цивільного 
захисту за 2021 рік та визначення основних 
завдань у визначеній сфері на 2022 рік  

Згідно з проєктом плану основних заходів 
цивільного захисту області на 2022 рік 

Січень-
лютий 

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

167. Проведення штабного тренування з органами 
управління цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо виконання завдань у 
складних умовах осінньо-зимового періоду 
2022/2023 років  

Згідно з проєктом плану основних заходів 
цивільного захисту області на 2022 рік 

Жовтень   Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення обласної 
державної адміністрації, 
Головне  управління 
ДСНС України у 
Запорізькій області, 
місцеві органи 
виконавчої влади, 
органи місцевого 
самоврядування, 
спеціалізовані служби 
цивільного захисту 
області, Навчально-
методичний центр ЦЗ та 
БЖД Запорізькій 
області  
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168. Організація та здійснення відповідно до 

Закону України "Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності"  державного 
нагляду (контролю) щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної безпеки, 
цивільного захисту і діяльності аварійно-
рятувальних служб (у разі їх утворення) 
комплексної перевірки у Запорізькій області  
 

Згідно з проєктом розпрядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
плану основних заходів цивільного захисту 
на 2022 рік» 

I-II квартал Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення обласної 
державної адміністрації, 
Головне управління 
ДСНС України у 
Запорізькій області, 
місцеві органи 
виконавчої влади 
(райони), органи 
місцевого само-
врядування (міські, 
сільські, селищні 
територіальні громади)                    
спеціалізовані служби 
цивільного захисту  
 

169. Проведення командно-штабного навчання з 
органами управління цивільного захисту 
ланки  територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
Мелітопольського  району  
 

Згідно з проєктом плану основних заходів 
цивільного захисту області на 2022 рік 

II-III квартал Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

170. Проведення штабних навчань (тренувань) з 
органами управління цивільного захисту з 
ланками  територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту щодо 
виконання завдань цивільного захисту 
 

Згідно з проєктом плану основних заходів 
цивільного захисту області на 2022 рік 

Протягом 
року  

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення обласної 
державної адміністрації, 
Головне  управління 
ДСНС України у 
Запорізькій області, 
місцеві органи 
виконавчої влади 
(райони), органи 
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місцевого 
самоврядування (міські, 
сільські, селищні 
територіальні громади), 
спеціалізовані служби 
цивільного захисту 
області, навчально-
методичний центр ЦЗ та 
БЖД Запорізькій 
області 
 

171. Засідання постійної обласної комісії з питань 
ТЕБ та НС (за окремим планом) 
 

За окремим планом Протягом 
року 

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 
 

172. Щомісячна перевірка обласної системи 
оповіщення цивільного захисту «Сигнал ВО» 

Згідно з проєктом графіку перевірок 
системи оповіщення на 2022 рік 
 

Протягом 
року 

(остання 
середа 
місяця) 

 

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 
 

173. Надання практичної та методичної  допомоги  
щодо реалізації заходів державної політики у 
сфері цивільного захисту населення і 
територій від НС техногенного та природного 
характеру, цивільної оборони, готовності 
органів управління та сил до дій за 
призначенням місцевим органам виконавчої 
влади (райони), органам місцевого 
самоврядування (сільські, селищні, міські 
територіальні громади) 

Згідно з проєктом плану основних заходів 
цивільного захисту області на 2022 рік 

Протягом 
року 

 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
навчально-методичний 
центр ЦЗ та БЖД 
Запорізькій області, 
спеціалізовані служби 
цивільного захисту 
області  
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174. Проведення громадських слухань у процесі 

громадського обговорення планованої 
діяльності суб’єктів господарювання, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля 

Громадське обговорення у процесі оцінки 
впливу на довкілля проводиться з метою 
виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості  
 

Протягом 
року 

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

175. Засідання комісії з питань здійснення 
державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря та управління якістю 
атмосферного повітря в Запорізькій зоні 
 

Розгляд поточних питань, пов’язаних із 
проведенням моніторингу атмосферного 
повітря та управлінням якістю 
атмосферного повітря 

Протягом 
року 

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 

176. Проведення нарад з розгляду проблемних 
питань промислового комплексу області та 
визначення шляхів їх вирішення 

Забезпечення стабільного роботи 
промислових підприємств області 

Протягом 
року 

Управління 
стратегічних галузей 
виробництва 
облдержадміністрації  
 

177. Проведення нарад з автоперевізниками з 
питань транспортного обслуговування 
населення області 
 

Підвищення рівня безпеки та якості 
перевезень на автомобільному транспорті 

Протягом 
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації  

178. Проведення засідання робочої групи з 
питання функціонування ринку пасажирських 
перевезень 
 

Виведення з ринку перевезень нелегальних 
перевізників 

Протягом 
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 

179. Засідання штабу протидії незаконній торгівлі 
нафтопродуктами та скрапленим газом на 
автозаправних станціях на території 
Запорізької області  

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 05.03.2021 № 151 «Про 
створення штабу протидії незаконній 
торгівлі нафтопродуктами та скрапленим 
газом на автозаправних станціях на 
території Запорізької області» (зі змінами) 
 

Протягом 
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 

180. Проведення конкурсів з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом 

Забезпечення потреб населення у 
перевезеннях громадським транспортом 

Протягом  
року 

Управління транспорту 
та зв’язку 
облдержадміністрації 
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181. Проведення нарад-семінарів з районними  

(міськими) архітекторами області 
Виконання вимог містобудівного 
законодавства 
 

Травень, 
вересень 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 
 

182. Проведення засідань Комітету доступності 
інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури при 
облдержадміністрації 
 

 

Забезпечення та здійснення громадського 
контролю щодо відповідності житла, 
громадських і виробничих будинків 
вимогам чинних будівельних норм 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 

183. Проведення засідань архітектурно-
містобудівної ради при Управлінні 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації  

Закон України «Про архітектурну 
діяльність» 
 

Протягом 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 
 

184. Організаційно-творче забезпечення у 
підготовці та проведенні: 
 
Фестивалю  фільмів національно-культурних 
товариств 
 
Міжнародного фестивалю дитячого та 
юнацького виконавського мистецтва «Акорди 
Хортиці» 
 
Фестивалю-конкурсу на вищу театральну 
нагороду Придніпров`я «Січеславна» 
 
Всеукраїнського фестивалю національних 

Подальший розвиток аматорського та 
професіонального мистецтва, 
удосконалення виконавської майстерності, 
пропаганда народної творчості 
 

Протягом 
року 

 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент культури 
та інформаційної 
діяльності 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
територіальні громади 
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спільнот «Ми – українські – We are 
Ukreinian», м. Приморськ; 
 
Всеукраїнського фестиваль-конкурсу 
«KIRILLOVKA-FEST» 
 
Відкритого мистецького фестивалю 
«Запорізькі обереги» 
 
Відкритого фестивалю української культури 
«Витоки» 
 
Всеукраїнського фестиваль-конкурсу дитячої 
творчості «Топ-Топ»  
 
Відкритого етнофестивалю степового спадку 
«Легенди степу» 
 
Фестивалю ковальської майстерності 
«Вогняна квітка» 
 
Фестивалю-конкурсу моди та стилю «Таврія -
ентофест» 
 
Міжнародного фольклорно-етнографічного 
фестивалю «Гусарська бульба» 
 
Всеукраїнського козацького фестивалю 
«Покрова на Хортиці» 
 
Фестивалю національних культур «Єдина 
родина» 
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Обласного фестивалю народного мистецтва 
«Вольниця» 
 
Новорічно-різдвяного фестивалю 
 

185. Проведення системного моніторингу 
суспільно-політичного життя регіону, 
вивчення суспільної думки і настроїв 
населення; 
      сприяння діяльності  громадських 
консультативно-дорадчих органів при 
облдержадміністрації;  
      сприяння розвитку волонтерського та 
громадського  патріотичного руху; 
      увічнення пам’яті  учасників 
Антитерористичної операції і Операції 
об’єднаних сил на сході України; 
     
       

Вивчення суспільно-політичної ситуації в 
регіоні та інформування центральних і 
місцевих органів виконавчої влади 

Протягом 
року 

 

Управління внутрішньої 
політики 
облдержадміністрації  
 

186. Організаційно-методичне забезпечення: 
      роботи волонтерських громадських 
організацій; 
      роботи координаційної ради ветеранів АТО 
та Операції Об`єднаних Сил 
 

Забезпечення прозорості і відкритості 
діяльності органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування в області 

Протягом 
року 

 

Управління внутрішньої 
політики 
облдержадміністрації  
 

187. Проведення святкування Дня Європи в 
Україні 
 

Указ Президента України від 19.04.2003    
№ 339 «Про день Європи»  
 

Травень 
 

Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
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188. Проведення щорічного міжнародного 

інвестиційного форуму «InCo Forum» 
 
 

Створення ефективних каналів 
розповсюдження інформації щодо 
інвестиційного клімату Запорізької області; 
оперативний обмін актуальною 
інформацією з потенційними інвесторами; 
налагодження результативних 
партнерських відносин між українськими 
та іноземними підприємствами  
 
 

Жовтень 
 

Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 

189. Проведення Європейського тижня місцевої 
демократії 

Указ Президента України  від 27.09.2007     
№ 922/2007 «Про Європейський тиждень 
місцевої демократії» 
 

Жовтень 
 

Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 
 

190. Проведення молодіжних заходів, проєктів, 
програм, розширення географії учасників 
заходів з метою впровадження ефективного 
механізму партнерства і взаємодії з органами 
державної влади 
 

Основними показниками ефективної 
молодіжної політики є отримання 
бюджетних преференцій для цього 
напрямку та створення майданчиків для 
прийняття управлінських повноважень в 
громаді, а саме призначення 
відповідальних за вирішення цих завдань, 
що у наш час є надважливим питанням в 
умовах децентралізації. 

Протягом 
року 

 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
КУ «Запорізький 
обласний центр молоді», 
КЗ «Обласний центр 
патріотичного 
виховання молоді», 
райдержадміністрації, 
сільські, селищні, міські 
ради 
 

191. Організація та проведення навчально- 
методичних семінарів для керівників та 

Надання методичної допомоги 
 

Протягом    
року 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації  
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працівників обласних притулків для дітей, 
центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей, соціального гуртожитку, соціального 
центру матері та дитини 
 

 
 
 

192. Організація та проведення короткострокових 
тематичних  семінарів для працівників служб 
у справах дітей райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів сільських, селищних, 
міських рад  територіальних громад 
  

Координація зусиль органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування щодо 
соціального захисту дітей, підвищення 
кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб органів місцевого 
самоврядування 
 

Протягом 
року 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

193. Організація та проведення обласних заходів з 
нагоди  Міжнародного Дня захисту дітей, Дня 
усиновлення, новорічних та різдвяних свят 

Здійснення соціального захисту дітей 
області 

Травень, 
вересень, 
грудень 

 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

194. Надання методичної і практичної допомоги з 
питань реалізації заходів державної політики 
у сфері архівної справи та діловодства  
 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 
 

195. Надання методичної та практичної допомоги 
й перевірка установ, організацій, підприємств-
джерел формування НАФ у зоні 
комплектування Державного архіву 
Запорізької області з питань реалізації заходів 
державної політики у сфері архівної справи  
 
 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 
 

196. Організація та проведення навчально-
методичних семінарів для працівників 
архівних відділів райдержадміністрацій і 
міських рад міст обласного значення, 
архівних підрозділів установ, організацій, 

З метою координації зусиль органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, установ, організацій,   
підприємств  щодо дотримання вимог 
законодавства з питань архівної справи та 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 
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підприємств – джерел формування НАФ у 
зоні комплектування Державного архіву 
Запорізької області 
 

діловодства 
 
 

197. Реалізація заходів галузевої програми 
«Архівні зібрання України» з підготовки  
путівників, анотованих реєстрів фондів та 
інших довідників 

Наказ Державного комітету архівів України 
від 27.11.2000 № 72 «З оголошення 
рішення колегії Держкомархіву України від 
22.11.2000 «Про стан і перспективи 
підготовки архівних довідників» 
 
 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 
 

198. Сприяння та надання допомоги органам 
державної виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування, громадським 
організаціям, благодійним фондам, окремим 
громадянам у здійсненні ними науково-
пошукової та просвітницької діяльності, у 
підготовці заходів до відзначення державних 
свят, пам’ятних і ювілейних дат, зокрема, до 
річниці Конституції України 
 

Виконання заходів, визначених актами 
Президента України, Кабінету Міністрів 
України та розпорядженнями голови 
облдержадміністрації про відзначення 
державних свят 

Протягом 
року 

Державний архів 
Запорізької області 

199. Проведення засідань експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи»,  
постанова Кабінету Міністрів України від 
08.08.2007 № 1004 «Про проведення 
експертизи цінності документів», зі 
змінами 
 

Протягом 
року, за 
окремим 
планом 

Державний архів 
Запорізької області 
 

 

 

 

Керівник апарату               Зінаїда БОЙКО 


