ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України
за 2019 рік
______________________________________Закарпатська облдержадміністрація_____________________________________
(назва органу виконавчої влади)

Найменування
цілі Стратегії

Найменування
індикатора,
одиниця виміру
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Базове Прогнозне Фактичне
значення значення значення
індикато- індикатора індикатора
ра

3

4

5

Стан виконання індикатора
Проблемні питання, їх вплив на
(з порівняльною оцінкою фактичного
досягнення прогнозного
значення і прогнозного)
значення індикатора
(з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням
механізму вирішення)
6

7

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
1.1. Поліпшення
транспортної
доступності в межах
регіону

Щільність автомобільних 260,8
доріг загального
користування
державного та місцевого
значення з твердим
покриттям (км доріг на
1 тис. кв. км території)

260,8

Протягом останніх років щільність автомобільних доріг
загального користування державного та місцевого
значення з твердим покриттям (км доріг на 1 тис. кв. км
території) залишається незмінною.

260,8

Подання
пропозицій
1.2. Підвищення
рівня інноваційної та Мінрегіону України до
методики
розроблення
інвестиційної
регіональної
стратегії
спроможності
розвитку і планів заходів з
регіону
її реалізації (одиниць)

0

1

1

В області завершено роботу над розробкою Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021 –
2027 років та плану заходів з її реалізації у 2021 – 2023
роках з впровадженням смарт-спеціалізації. Зазначені
стратегічні документи затверджено рішеннями сесії
обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1630 та №
1631

Подання
пропозицій
Мінекономрозвитку
України до проектів
законодавчих актів щодо
розроблення
програм

0

1

0

Відповідні пропозиції будуть подані у 2020 році, у разі
затвердження Мінекономіки України проектів
програм розвитку промисловості

Неналежний технічний стан мережі доріг
зумовлено недостатнім та нестабільним
фінансуванням дорожньої галузі області.
Не завершено будівництво
розпочатих об’єктів на дорогах
загального користування області,
Відсутність фінансування на ремонт
штучних споруд (мости), більша
частина яких знаходиться в
аварійному стані;
Відсутність коштів на проведення
паспортизації мережі автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого значення та штучних
споруд на них та оформлення
державних актів на землю

2
розвитку промисловості
(одиниць)

1.3. Розвиток
інтелектуального
капіталу

Затвердження Програми
підвищення
конкурентоспроможності
Закарпатської області на
2019 – 2020 роки
(одиниць)

0

1

1

Затверджено рішенням сесії обласної ради 22.12.2018
№1329

Затверджено
Порядок
підтримки стартапів у
сфері
промисловості
(одиниць)

0

1

1

Розроблено та затверджено рішенням сесії обласної
ради 04.04.2019р. №1412 Порядок підтримки стартапів
у сфері промисловості. Положення про порядок
використання коштів обласного бюджету
для організації та проведення конкурсу бізнес-проектів
для підприємців - початківців (стартапи) – у рамках
Програми підвищення конкурентоспроможності
Закарпатської області на 2019 – 2020 роки. Проведено
конкурс бізнес-проектів для підприємців-початківців

Проведення заходів щодо
адаптації
освітніх
програм
до
потреб
сучасного виробництва
(одиниць)

2

4

2

Проведено обласні методичні секції педагогічних
працівників, зустрічі учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти (далі ЗП(ПТ)О) з
роботодавцями. Впроваджено дуальну форму
навчання (поєднання навчання осіб у закладах
освіти з навчанням на робочих місцях на
підприємствах, в установах та організаціях) у
2018/2019 навчальному році у трьох ЗП(ПТ)О
області. Заплановано впровадження дуальної
форми навчання ще у п’ятьох ЗП(ПТ)О

Забезпечення діяльності
регіональної
ради
професійної
освіти
обласної
державної
адміністрації (одиниць)

1

1

1

18 січня 2019 року проведено засідання регіональної
ради професійної освіти обласної державної
адміністрації

Обсяг
регіонального
замовлення на підготовку
кадрів
у
закладах
професійної (професійнотехнічної
освіти)
(кількість
укладених
договорів)

2414

2781

2658

Розпорядженням голови Закарпатської обласної
державної адміністрації 25.06.2019 № 343 „Про обсяги
регіонального замовлення на підготовку кадрів у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти у
2019 році та прогнозні обсяги регіонального замовлення
на підготовку кадрів у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти” затверджені обсяги
регіонального замовлення на підготовку кадрів з
урахуванням підготовки за професіями
загальнодержавного значення у кількості 2658 осіб, у
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тому числі 60 осіб молодших спеціалістів. Загальний
контингент становив 5700 учнів. У закладах навчається
238 дітей із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися
без батьківського піклування. Працевлаштування
становить близько 80 відсотків.
Подання
пропозицій
Мінекономрозвитку
України
щодо
впровадження
нових
механізмів
підтримки
підприємництва
(одиниць)

0

1

1

Підготовлено до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України пропозицію про відновлення роботи
Українського фонду підтримки підприємництва лист
14.06.2019 №06-37/2468

Розроблення
Програми
підвищення
конкурентоспроможності
Закарпатської області на
2019 – 2020 роки
(одиниць)

0

1

1

Розроблено та затверджено рішенням сесії обласної
ради 22.12.2018 №1329

Розроблення
порядку
використання
коштів
обласного бюджету для
часткового
відшкодування
відсоткових ставок за
кредитами, залученими
суб’єктами
малого
і
середнього
підприємництва
для
реалізації інвестиційних
проектів (одиниць)
Розроблення
та
1.5. Раціональне
затвердження
використання
природноресурсного регіонального плану з
управління
відходами
потенціалу,
(одиниць)
збереження
культурної спадщини
та
найцінніших Питома вага утилізованих
відходів
(відсоток
природних територій
загальної
кількості
утворених відходів)

0

1

1

Розроблено та затверджено рішенням сесії обласної ради
04.04.2019р. №1413 Порядок використання коштів
обласного бюджету для часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами малого і середнього підприємництва для
реалізації інвестиційних проектів – у рамках Програми
підвищення конкурентоспроможності Закарпатської
області на 2019 – 2020 роки

0

1

0

Проведено аналіз поточної ситуації у сфері поводження
з відходами в регіоні.
Розпорядженням голови облдержадміністрації
04.06.2019 №294 створено робочу групу з питань
розроблення регіонального плану управління відходами
до 2030 р.

12,2

26,7

80,1

1.4. Розвиток
підприємницького
середовища та
конкуренції на
регіональних
товарних ринках

Пріоритетним завданням у сфері поводження з
твердими побутовими відходами є налагодження
роздільного збирання відходів та будівництво об’єктів
поводження з твердими побутовими відходами –
сміттєсортувальних та сміттєпереробних комплексів.

Для ефективної роботи
необхідне
будівництво
спеціальних
полігонів
/сміттєппереробних
комплексів
по
захороненню відходів, що не підлягають
переробці.. Проблемним залишається
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Утилізація твердих побутових відходів здійснюється
суб’єктами господарювання лише на діючих полігонах.

1.6. Розвиток
транскордонного
співробітництва

Розроблення проекту змін
до
Програми
перспективного розвитку
природно-заповідної
справи та екологічної
мережі
Закарпатської
області на 2006 – 2020
роки (одиниць)

0

1

0

Питома
вага
площі
природно-заповідного
фонду (відс. до загальної
площі області)

14,15

15,5

15,1

Кількість
об’єктів
природно
заповідного
фонду (одиниць)

465

468

469

Розроблення
проекту
Програми
розвитку
транскордонного
співробітництва
Закарпатської області на
2021 – 2025 роки
(одиниць)

0

1

0

Рішенням обласної ради від 04.04.2019 № 1427
«Програма перспективного розвитку природнозаповідної справи та екологічної мережі
Закарпатської області на 2006 – 2020 роки» втратила
чинність
Наразі, в області діє Програма охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2016
– 2018 роки від 13.12.2018 №1335 , яка забезпечує
реалізацію державної екологічної політики та
здійснення різних природоохоронних заходів.
Внаслідок вжитих заходів щодо розширення об’єктів
природно-заповідного фонду їх питома вага зросла на
0,92 % і становить 15,09 % від загальної площі області.

У області діє програма розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2016 2020 роки затверджена рішенням сесії обласної
ради 22.12.2015 р. N 96 (зі змінами і доповненнями
07.12.2016 №561). Планується розробка Програми
на 2021-2025 роки.

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
2.1. Створення умов Затверджено Програму
соціально-економічного і
для продуктивної
культурного
розвитку
праці населення
Закарпатської області на
2019 – 2020 роки
(одиниць)

0

1

1

Затверджено рішенням сесії обласної ради 13.12.2018
№1330

Внесення
змін
до
Регіональної
програми
„Молодь Закарпаття” на

0

1

0

Для впровадження комплексної системи
національно-патріотичного виховання
пропонується внести зміни до Регіональної

2.2. Модернізація

недостатнє фінансування з бюджетів
різних рівнів та відсутність інвестицій,
тому, наразі у області відсутня
переробка
твердих
побутових
відходів

–

5
системи освіти

2.3.Створення умов
для зміцнення
зв’язків між
регіонами та
територіальними
громадами

2016 –
(одиниць)

2020

роки

програми ,,Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020
роки, передбачивши заходи з реалізації завдань,
визначених постановою Кабінету Міністрів
України 17.10.2018 № 845

Кількість
проведених
заходів (одиниць)

8

13

12

Розроблення
проекту
внесення змін до Схеми
планування
території
Закарпатської
області
(одиниць)

0

1

0

Реалізацію заходу перенесено на період 2020-2021
роки, проводяться підготовчі роботи

Створення інтерактивної
геоінформаційної
моделюючої
системи
управління областю, що
супроводжуватиме
стратегію просторового
розвитку
Закарпаття
(одиниць)

0

1

0

У 2020 р. планується завершити роботу (виконано 20
відс.) по формуванню геоінформаційного порталу
містобудівного кадастру Закарпатської області у разі
належного фінансування заходу

Відсутність коштів для залучення
користувачів регіонального та базового
рівня, а також розширення програмнотехнічних можливостей центру обробки
даних Реалізуються заходи у межах
виділеного фінансування. Наявні 4 із 95
необхідних робочих місць

Забезпечення
адміністративнотериторіальних
одиниць
актуальною
містобудівною
документацією (відсотків):
(в розрізі адміністративнотериторіальних одиниць)

5

50,0

10,0

Розроблено топографічні знімання та проекти
містобудівної документації.

Відсутність коштів та недофінансування
заходів

м. Ужгород

30

100

90

Розроблено генеральний план, проходить процедуру
погодження та затвердження

міста обласного значення

25

75

25

За відсутності відповідного фінансування матеріали не
розроблено

Зростання
вартості
розроблення
містобудівної документації на 35-40%, у
зв”язку з необхідністю розроблення та
фінансування розділів СЕО та відсутність
на це коштів у місцевих бюджетах

адміністративні райони

0

30

0

Розроблено схеми планування території Берегівського,
Мукачівського, Рахівського та Ужгородського районів
проходять процедуру погодження та затвердження

території об’єднаних
територіальних громад

0

50

0

Відсутність законодавчого підгрунтя для розроблення
документації

Питання перенесено на 2020-2021
роки, у зв”язку з плановим
завершення м реформи
адмінтерустрою у 2020 р., а також
запланованого оновлення Генеральної
схеми планування території України
(відповідно до ЗУ Про регулювання
містобудівної діяльності)
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3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку
3.1. Удосконалення
системи
стратегічного
планування
регіонального
розвитку на
загальнодержавному
та регіональному
рівнях

Кількість
реалізованих
проектів (одиниць)

0

7

7

Кількість
розроблених
проектів (одиниць)

0

15

12

3.2. Підвищення
Розроблено
навчальні
якості
державного програми (одиниць)
управління
Кількість
проведених
регіональним
навчальних заходів для
розвитком
органів
місцевого
самоврядування
та
органів виконавчої влади
(одиниць)

0

3

3

0

7

7

753

2200

2111

Підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових осіб місцевого
самоврядування
(одиниць)

В області реалізовуються 7 проектів регіонального
розвитку, що пройшли конкурсний відбір, за рахунок
бюджетних коштів, отриманих від Європейського
Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування
Програми підтримки секторальної політики –
Підтримка регіональної політики України, а саме:
«Карпатська мережа регіонального розвитку»,
«Забезпечення розвитку сталого туризму в українських
Карпатах», «Розвиток міжрегіональної співпраці
шляхом створення інструментарію та інфраструктури
міжрегіонального розвитку», «Розвиток інституційної
спроможності Агенції регіонального розвитку
Закарпатської області», «Туристичний комплекс для
сімейного відпочинку з форелевим господарством
,,Ізаліс”», «Розвиток інфраструктури у сфері туризму і
рекреації Закарпаття шляхом реставрації пам’ятки
архітектури національного значення – Невицького
замку (перша черга невідкладних робіт)», «Розвиток
туристичної інфраструктури Закарпатської області
через покращення навігаційних елементів та
встановлення туристичних стоянок»
Протягом 2019 р. на базі Державного вищого
навчального закладу „Ужгородський національний
університет” проведено навчання за загальною
професійною програмою підвищення компетентності
для державних службовців протягом проходження
служби та підвищення кваліфікації. Загалом, у
навчаннях взяли участь 232 державних службовців
обласної державної адміністрації та
райдержадміністрацій. Також, за іншими програмами
підвищили кваліфікацію 179 держслужбовців.

7
3.3. Інституційне
забезпечення
регіонального
розвитку

Подання
пропозицій
Мінрегіону України щодо
удосконалення механізму
функціонування Агенції
регіонального розвитку
Закарпатської
області
(одиниць)

0

1

1

З метою удосконалення механізму функціонування
Агенції регіонального розвитку Закарпатської області в
області реалізовується проект регіонального розвитку
«Розвиток інституційної спроможності Агенції
регіонального розвитку Закарпатської області»

3.4. Посилення
Розроблення
проекту
міжгалузевої
Стратегії регіонального
координації
у розвитку
області
на
процесі формування 2021 – 2027 роки
та
реалізації
регіональної
політики

0

1

1

Відповідно до Методики розроблення, проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх
реалізації, затвердженої наказом Мінрегіону України
від 27.12.2018 № 373, рішенням сесії Закарпатської
обласної ради від 20.12.2019 р. № 1630 затверджено
Регіональну стратегію розвитку області на 2021 – 2027
роки.

