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ВСТУП 
 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Дніпропетровської області на 2022 рік (далі – Програма) розроблена згідно з 

вимогами Конституції України, на підставі законів України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України”, “Про стратегічну екологічну оцінку”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проектів 

Бюджетної декларації та державного бюджету” (із змінами) з урахуванням 

завдань інших документів державного планування, а саме:  

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України 

від 30.09.2019 № 722/2019);  

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695;  

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних 

наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534;  

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на  

2022 – 2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 31.05.2021 № 586;  

Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області  

на період до 2027 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради 

від 07.08.2020 №  624-24/VIІ;  

Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської 

області на період до 2027 року на 2021 – 2023 роки, затвердженого рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VIІ. 

 

Програма базується на аналізі основних показників і тенденцій соціально-

економічного розвитку області у 2021 році та визначає мету, завдання та заходи 

економічного та соціального розвитку області на 2022 рік, виконання яких 

передбачає координацію спільних дій місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади у співпраці з представниками бізнесу, 

науки та громадських організацій задля втілення єдиної державної регіональної 

політики розвитку області.  
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Основним інструментом реалізації завдань Програми є виконання заходів 

обласних цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких 

проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України 

та чинних законодавчих і нормативно-правових актів, а також відповідно до 

Положення про порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних 

цільових програм у Дніпропетровській облдержадміністрації, затвердженого 

розпорядженням облдержадміністрації від 12.06.2007 № Р-211/0/3-07  

(із змінами). 

 

Фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві цільові 

програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей відповідних 

місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів державного 

бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та технічної допомоги 

міжнародних організацій.  



     1. Тенденції соціально-економічного розвитку області 
 

Протягом 2021 року в області завдяки тісній співпраці органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування активізовано роботу з вирішення 
низки економічних і соціальних питань, у тому числі спричинених пандемією 
коронавірусу. 

Пріоритетними напрямами у роботі облдержадміністрації та місцевих 
органів виконавчої влади залишалося подальше впровадження реформи 
децентралізації, реформування медичної та освітньої галузей, забезпечення прав 
дітей та підтримки сім’ї, соціального захисту малозахищених верств населення, 
покращення дорожнього покриття та безпеки на дорогах, поліпшення 
екологічного стану області. 

Аналіз результатів роботи основних галузей (сфер діяльності) 
Дніпропетровщини у 2021 році свідчить про збереження позицій області за 
основними показниками соціально-економічного розвитку серед регіонів 
України. 

У цілому соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області 
характеризувався такими тенденціями: 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
економічного та соціального розвитку області  

у січні – серпні 2021 року 
Станом на 27.09.2021 

 Область Україна 

Питома 
вага 

області 
в 

Україні, 
% 

Місце області в 
Україні 

серед 
областей 

серед 
промис-
лових 

областей 

Реалізація промислової 
продукції,  
млрд грн 

 

395,8*  1928,3* 20,5* 1* 1* 

у тому числі на 1 
особу, тис. грн  126,8*  46,6* 

   

        

О  Обсяги промислового 

виробництва, % до 
відповідного періоду 
попереднього року  

108,9 

 

101,7  4 1 

по галузях:        
добувна промисловість   108,5  101,2 46,2*   

переробна промисловість  106,0  101,9 17,4*   

Постачання 
електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого 
повітря   140,0  101,6 6,6*   

        

Зовнішня торгівля 

товарами: 

       

Експорт, млн дол. США   7172,7*  35514,7* 20,2* 1* 1* 

у % до відповідного періоду 

попереднього року 
 

 165,4*  133,4*  1* 1* 

Імпорт, млн дол. США  3052,0*  37240,0* 8,2* 1* 1* 

у % до відповідного періоду 

попереднього року 

 

 
 

121,8*  128,6*  16* 4* 
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 Область Україна 

Питома 
вага 

області 
в 

Україні, 
% 

Місце області в 
Україні 

серед 
областей 

серед 
промис-
лових 

областей 
        

Валова продукція сільського 

господарства, %   106,0  108,4 
 

10 2 

Капітальні інвестиції 
(на 01.07.2021), %  103,9  104,2  15 5 

млн грн  25268,1  191133,0 13,2 1 1 

 
       

Введення в експлуатацію 

загальної площі житла (на 

01.07.2021), %  220,5  129,5  1 1 

тис. кв. м 

 

 165,2  4797,2 3,5 11 2 

Виконані будівельні роботи, 

% 

 85,8*  100,0*  17* 2* 

млн грн  9164,4*  97444,1* 9,4* 2* 1* 
        

Прямі іноземні інвестиції 
(на 31.03.2021), %  109,8  104,8  8 

 
2 

млн дол. США  5117,6  39398,8 13,0 1 1 
        

Перевезено вантажів, %  114,4  104,3 20,4   

        

Заробітна плата, грн  
 

13290,0

*  13458,0*  4* 3* 
номінальна, %  117,4*  121,8*  24* 5* 

реальна, %  109,2*  112,0*  22* 4* 

        
Оборот роздрібної торгівлі, 
%   111,2  112,9  12 2 
            млн грн  84148,7  908348,6 9,3 1 1 
        
Обсяг реалізованих послуг 
(на 01.07.2021), млн грн  31832,4  491689,8 6,5 2 1 
         у т. ч. обсяг реалізованих 
послуг населенню,  млн грн  5662,3  103859,2 5,5 1 1 
        

Індекс споживчих цін, у %        

до попереднього 

місяця  99,8  

99,8 
 8-10 2-3 

до грудня 2020 року  105,7  106,2  6-7 1 
        
Рівень оплати населенням 

житлово-комунальних 
послуг, млрд грн   

 

12,3*  131,5*  1* 1* 
у % (у липні місяці)  121,4  117,3  4 2 

у % (до початку року)  106,5  106,2  16 2 
 

* січень – липень 2021 року 
 
Промислові області України: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська, Луганська 
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Одним з основних показників, що характеризує регіональний розвиток, є 

валовий регіональний продукт, який відображає ефективність функціонування 

економіки. 

Обсяг валового регіонального продукту (ВРП) області за підсумками  

2019 року становив у фактичних цінах 390,3 млрд грн (2 місце серед регіонів), 

або 9,8% загального обсягу ВРП України; у розрахунку на одну особу –  

122,3 тис. грн (4 місце). 

Основні види економічної діяльності, які формують ВДВ області, це: 

промисловість – 45,7 % (у тому числі переробна та добувна); водопостачання; 

каналізація, поводження з відходами – 17,2%; будівництво – 9,5%; діяльність у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 9,0%; операції з 

нерухомим майном – 8,5%; освіта – 8,0%; фінансова та страхова діяльність – 

7,5%; оптова та роздрібна торгівля – 7,2%. 

Серед інших видів економічної діяльності, зокрема, 7,1 % припадає на 

охорону здоров'я та надання соціальної допомоги; 6,9 % – на постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 6,7 % – на транспорт, 

складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність; 6,6 % – на державне 

управління й оборону; обов'язкове соціальне страхування; 6,5 % – на тимчасове 

розміщування й організація харчування; 6,1% – на сільське господарство;  

21,7% – інше. 
 

 

395,9

637,4

7 міс. 2021 2021 очік.

Динаміка розвитку 

промисловості, млрд грн

 

У січні-серпні 2021 року індекс 

промислового виробництва області склав 

108,9% до аналогічного періоду 2020 року, 

за підсумками року очікується на рівні 

102,3%. 

Очікується, що до кінця року буде 

реалізовано промислової продукції                        

на 637,4 млрд грн. 

Область має потужний промисловий потенціал, який характеризується 

високим рівнем розвитку важкої індустрії та концентрації великих           

промислових підприємств. 

Динаміка промислового виробництва регіону значною мірою          

залежить від роботи металургійної та добувної промисловості, частка яких у 

структурі реалізованої промислової продукції становить близько 30% та 40% 

відповідно. 

На перспективах розвитку промислового комплексу області негативно 

позначається високий ступінь зносу основних виробничих фондів, 

необхідність суттєвого удосконалення існуючого технічного і технологічного 

рівнів промислового виробництва, які призводять до значної енергетичної, 

матеріальної та трудової ємності виробництва. Саме значна складова таких 

витрат у собівартості кінцевої промислової продукції є одним з основних 

факторів, який гальмує підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції та розширення ринків її збуту. 
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Динаміка індексу  

промислової продукції, % 
 
 

 

 Січень – серпень 

2020 2021 

Промисловість 83,7 108,9 

Добувна промисловість 82,6 108,5 

Виробництво харчових 

продуктів 

96,9 102,8 

Текстильне виробництво 133,4 96,6 

Виготовлення виробів 

з деревини  
77,9 101,5 

Виробництво коксу 96,6 107,5 

Виробництво хімічних 

речовин  
97,2 94,2 

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів 
93,5 113,6 

Металургія 79,3 108,7 

Машинобудування 74,2 101,9 

Постачання електро- 

енергії, газу, пари 
 

88,4 140,0 
 

Майже за всіма основними видами 

промислової діяльності спостерігається 

збільшення індексу промислової 

продукції.  

Темпи випуску продукції 

очікуються на рівні: у добувній 

промисловості – 102,5 %; виробництві 

харчових продуктів – 101,4 %; вироб-

ництві коксу та продуктів нафто-

перероблення – 101,9 %; хімічних 

речовин і хімічної продукції – 93 %; у 

виробництві гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 103,7 %, металургійному 

виробництві – 102,3 %; у машинобуду-

ванні – 100,1 %; на підприємствах з 

постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – 110,5 %. 
 

Динаміка розвитку добувної 

промисловості, млрд грн 
 

 

Індекс промислової продукції у 

добувній промисловості в 2020 році 

становив 86,6 %. Очікується, що до 

кінця 2021 року цей показник 

становитиме 102,5 %. Обсяг реалізації у 

галузі на кінець поточного року 

очікується на рівні 264,9 млрд грн, що 

на 128,4 млрд грн більше ніж у 2020 

році 

Динаміка розвитку переробної 

промисловості, млрд грн 

 

 

Індекс промислової продукції у 

переробній промисловості в 2020 році 

становив 87,9 %. Очікується, що до 

кінця 2021 року цей показник 

становитиме 102,1 %. Обсяг реалізації у 

переробній галузі на кінець поточного 

року очікується на рівні 330,1 млрд грн, 

що на 79,2 млрд грн більше ніж 

минулого року. 

136,5

264,9
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110
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290

2020 2021 очік.

+128,4 

250,9

330,1
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140
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290

340

390

2020 2021 очік.

+79,2 
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Високий рівень економічного потенціалу області, густа заселеність 
території зумовили розвиток різних видів транспорту: авіаційного, 
залізничного, автомобільного, трубопровідного, річкового, 
електротранспорту, метрополітену. У регіоні діють 2 міжнародні аеропорти.  

Територію Дніпропетровщини перетинають 2 європейські маршрути Е50 
(Париж – Прага – Ужгород – Вінниця – Дніпро) та Е105 (Кіркінес (Норвегія) – 
Харків – Новомосковськ – Сімферополь) та 3 національні автомагістралі 
(Дніпро – Миколаїв – Одеса, Дніпро – Київ, Кропивницький – Кривий Ріг – 
Нікополь – Запоріжжя). 

Область має розвинуту мережу залізничних колій регіональної філії 
“Придніпровська залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська 
залізниця”, яка становить 1023,7 км. Діють 3 річкові порти. В області 
розвинута інфраструктура електрозв’язку, створені магістральні та 
супутникові канали телекомунікаційного зв’язку, широко використовуються 
послуги дротового мовлення, комп’ютерного та мобільного зв’язку. 

При цьому транспортними підприємствами області повністю задоволено 

потреби як господарського комплексу, так і населення області.  
 

Динаміка перевезень вантажів 
 

 Усього, 
млн тонн 

Заліз-
ничний 

транспорт, 
млн тонн 

Автомо-
більний 

транспорт,  
млн тонн 

2017 102,1 84,0 17,5 
2018 102,1 83,5 18,1 
2019 108,7 82,9 25,2 
2020 106,9 85,6 20,9 

січень – 
серпень 

2020 

71,1 57,2 13,7 

січень – 
серпень 

2021 

81,4 к 22,9 

 

У січні – серпні 2021 року  
перевезено (відправлено) 81,4 млн тонн 
вантажів, що на 14,4 % більше ніж за 
відповідний період 2020 року, у тому 
числі: 

автомобільним транспортом –                         
22,9 млн тонн (на 66,4 % більше  
січня – серпня 2020 року); 

водним – 0,5 млн тонн  
(майже у 2,2 рази більше). 

За підсумками року очікується 
зростання обсягів перевезення 
вантажів на 13,2 % (121 млн тонн). 

 

Динаміка пасажирообороту, 

млн пас. км 

 
Обсяг перевезень пасажирів 

усіма видами транспорту зросли на 9,2 
%. Зростання обсягів перевезення 
пасажирів спостерігалось за всіма 
видами транспорту. 

До кінця року очікується 
перевезти 184,0 млн пасажирів  
(104,4 % до 2020 року), 
пасажирооборот збільшиться на 
22,8 % і становитиме  
3257,1 млн пас. км. 

Транспортними підприємствами 
повністю задоволено потреби як 
господарського комплексу, так і 
населення області. 

2651,7

3257,1

1744,0

2204,9

2020 2021 очік 8 міс. 2020 8міс 

2021 
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Під сільськогосподарське виробництво зайнято майже 80 % площі 
області (6 % сільгоспугідь України). 

У 2021 році 4178 суб’єктів господарювання здійснює 
сільськогосподарську діяльність, у тому числі 3948 фермерських господарств.  

Впровадження нових технологій та методів господарювання у 
виробництво здійснюється завдяки спільній праці науки та бізнесу. 

Науковий потенціал області складає 4 науково-дослідні станції, Інститут 
зернових культур Національної академії аграрних наук України, Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет, 5 коледжів. 

Основними галузями сільського господарства області є рослинництво та 
тваринництво, якими вирощуються: зернові, технічні, овочеві культури; 
виробляється м’ясо, молоко та продукція птахівництва. 

Дніпропетровська область протягом останніх років динамічно нарощує  
валове виробництво сільськогосподарської продукції.  

 

Обсяг виробництва валової продукції 
сільського господарства 

 по всіх категоріях господарств  
у постійних цінах 2016 року 

 

Виробництво валової продукції в усіх 

категоріях господарств області у  

2021 році порівняно з відповідним 

періодом 2020 року очікується на  

рівні 102,0 %, у тому числі по 

сільськогосподарських  підприємствах – 

103,1 %, по господарствах населення – 

99,1 %. 

 

 

У 2021 році очікується отримати  

4,3 млн тонн зернових культур, у тому 

числі 2,4 млн тонн пшениці  

(на 23,8 %, або на 490,5 тис. тонн більше 

2020 року), 770,0 тис. тонн ячменя (на 6,5 

% або на 59,7 тис. тонн більше минулого 

року), що позитивно впливає на 

виробництво валової продукції 

сільського господарства. 
 

Виробництво продукції 

 тваринництва 

 

 

За січень-серпень 2021 році зріс 

обсяг реалізації худоби та птиці на забій 

у живій масі на 15,7%, зменшилося 

виробництво молока на – 8,9%, яєць на – 

6,6%.  

Станом на 01.09.2021 збільшилася 

кількість птиці свійської – на 10,7%,  

зменшилася кількість великої рогатої 

худоби – на 7,3% та свиней на – 9,5%. 

 

Основн

ой

Основн

ой

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2020 рік факт 2021 рік очік.

Обсяги виробництва, млн грн

Основн

ой
2 452

Основной

Основной

Основной

Основной

2020 рік факт 2021 рік очік.

Валове виробництво 

пшениці, тис тонн

Основной ОсновнойОсновной Основной

Основной 762

2020 факт 2021 очік.

М’ясо (тис. тонн) Молоко (тис. тонн)

Яйця (млн шт.)
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Дніпропетровщина входить до числа провідних експортерів та займає 
перше місце за обсягами експорту серед областей України. На регіон припадає 
20,2% експортних товарних операцій України. Зовнішньоторговельні товарні 
операції область здійснювала з партнерами зі 163 країн світу. 

Найбільші обсяги експортних операцій здійснювались до країн ЄС, 

Китаю, Туреччини, США, Єгипту, Росії. 
Товарна структура експорту обумовлена промисловим потенціалом 

області. Основу товарної структури становили: мінеральні продукти (44,7% 
загального обсягу експорту), чорні метали (37,4%), вироби з чорних металів 
(5,3%), продукція агропромислового комплексу області (6,1%), засоби 
наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (2,0%), хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості (0,9%), машини, обладнання та 
механізми, електротехнічне обладнання (0,9%). 

 
Зовнішньоторговельний оборот, 

млрд дол. США 

 

12,6

6,8

10,2

14,0

2020 7 міс. 2020 7 міс. 2021  2021 очік.

+49,5

+10,5%

 

У січні – липні 2021 року обсяг 
зовнішньої торгівлі товарами становив 
10224,7 млн дол. США, у тому числі 
експорту – 7172,7 млн дол. США 
(збільшення на 65,4% порівняно з 
відповідним періодом попереднього 
року), імпорту – 3052,0 млн дол. США 
(на 21,8%). Позитивне сальдо –  
4120,7 млн дол. США.  

До кінця 2021 року очікується 
нарощування обсягів зовнішньої 
торгівлі товарами та послугами до 
13950,0 млн дол. США (збільшення на 
10,5%), експорту – до 8860,0 млн дол. 
США (на 14,1%), імпорту – до 5090,0 
млн дол. США (на 4,9%). 

 

За обсягом капітальних інвестицій Дніпропетровщина посідає  

1 місце, питома вага області в Україні – 13,2%. 
Головним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 85,6% загального обсягу.  
Більше половини капітальних вкладень (59%) складають інвестиції, 

освоєні промисловими підприємствами. 
Також значну частину капітальних інвестицій було використано у сфері 

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 
(14,1% загального обсягу), закладами державного управління й оборони; 
обов’язкового соціального страхування (9%), підприємствами, що 
здійснювали операції з нерухомим майном (5%), сільського, лісового та 
рибного господарства (3,6%), транспорту, складського господарства, поштової 
та кур’єрської діяльності (3,5%).  

У 2021 році очікується реалізувати худоби та птиці в живій масі –  

333,6 тис. тонн, виробити молока – 270,1 тис. тонн, яєць – 762 млн. шт. 
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Капітальні інвестиції, млрд грн 
 

 

За січень – червень 2021 року 

підприємствами та організаціями 

області за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 25,2 млрд грн 

капітальних інвестицій, що у 

порівняних цінах на 3,9% більше ніж у 

січні – червні 2020 року.  

До кінця 2021 року очікується 

спрямувати в економіку області  

62,0 млрд грн капітальних інвестицій 

Будівництво – галузь, яка цілком залежить від економічного стану в 
державі. Індекс будівельної продукції за січень – липень 2021 року до 
аналогічного періоду попереднього року становив 85,8%. Частка 
Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі будівельних робіт становила 
9,4%, що відповідає другому місцю серед областей країни. 

Нове будівництво склало 24,6% загального обсягу, решта – з 
капітального і поточного ремонтів та реконструкції і технічного 
переоснащення (44,7% та 30,7% відповідно). 

Протягом 2020 – 2021 років збудовано та реконструйовано 28,2 км 

водопровідних мереж, що дало змогу забезпечити централізованим питним 

водопостачанням мешканців Дніпровського, Новомосковського та 

Нікопольського районів. 

Виконано капітальний ремонт 7 доріг загального користування 

місцевого значення, поточний середній ремонт дорожнього покриття 3-х доріг 

загального користування місцевого значення, а також відремонтовано 2 мости. 
 

Обсяг введеної загальної площі житла,  

тис. кв. метрів 

 

У січні – червні 2021 року за 

рахунок усіх джерел фінансування 

введено 165,2 тис. кв. м загальної площі 

житла, що у 2 рази більше, ніж у 

відповідному періоді 2020 року (по 

Україні обсяг житлового будівництва 

збільшився на 29,5%). 

У 2021 році очікується введення 

252 тис. кв. м загальної площі житла. 

 

Варто врахувати, що здача об’єктів в експлуатацію масово 

відбуватиметься у IV кварталі, тому до кінця поточного року планується вийти 

на очікуваний показник введення загальної площі житла. 
 

Основной

Основной
Основной

62

2020 6 міс. 2020 6 міс.2021 очікуване 
2021

+ 6 %

+ 3,9  %

111

75

165

252

2020 6 міс.2020 6 міс 2021 очікуване 
2021

у 2 р.б.



9                                

За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій область упевнено 

посідає 1 місце серед областей України. 94,6% обсягу прямих іноземних 

інвестицій отримано з країн ЄС. 

Частка області у загальних обсягах прямих іноземних інвестицій 

на 31 березня 2021 року найбільша серед областей України і становить 13,0%. 

На підприємствах промисловості зосереджено 72,1% прямих іноземних 

інвестицій від загального обсягу. 
Спостерігається збільшення спектру конкурентоспроможних галузей 

для вкладення інвестицій. Значні вкладення залучено також у підприємства 
оптової та роздрібної торгівлі (13,6%), підприємства, які займаються 
операціями з нерухомим майном (6,4%), транспорт, складське господарство, 
пошта та кур’єрська діяльність (5,2%), діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування (0,9%), професійну, наукову та технічну 
діяльність (0,8%) та в інші галузі. 

 

 

У січні – березні 2021 року обсяг 
прямих іноземних інвестицій, 
залучених в економіку регіону, за 
наростаючим підсумком, становить 
5117,6 млн дол. США (109,8% до 
початку поточного року).  

До кінця поточного року 
очікується збільшення обсягів 
залучених прямих іноземних 
інвестицій в економіку області (за 
наростаючим підсумком) в обсязі 
5300,0 млн дол. США (113,7% до 
початку року). 

 

У Дніпропетровській області функціонує більше ніж 29,3 тис. малих 

підприємств, їх питома вага від загальної кількості підприємств складає  

95,1 %. На цих підприємствах працює 139.2 тис. осіб або 21,1 % від загальної 

чисельності  працівників, зайнятих на підприємствах області. 

Малими підприємствами регіону реалізовано 16,5 % продукції від 

загального обсягу реалізації продукції області. 

Очікувані надходження до дохідної частини місцевих бюджетів у  

2021році обраховані з урахуванням фактично отриманих податків та зборів 

(обов’язкових платежів) у січні – серпні поточного року, динаміки надходжень 

вересні – грудні 2020 року, проведення заходів упродовж поточного року, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 

COVID-19, а також  поступового відновлення макроекономічної стабільності. 

 

4661,7

5300,0

2020 рік 2021 рік (очікуване)

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій, млн дол. США

+13,7%

Доходи місцевих бюджетів,  

млн грн 
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32042,1
25191,3

37300,4

факт 2020 8 місяців 2021 очік. 2021  

До загального фонду місцевих 

бюджетів області за січень – серпень 

2021 року надійшло 25191,3млн грн 

податків і зборів, що становить 106,8% 

до плану на звітний період. Порівняно з 

надходженнями відповідного 

періоду 2020 року ці надходження 

збільшилися на 5838,3 млн грн або 

30,2%. 

З основного дохідного джерела місцевих бюджетів – податку на доходи 

фізичних осіб – за січень – серпень 2021 року надійшло 

13486,3млн грн (100,6% до плану та на 1744,7 млн грн або на 14,9% більше, 

ніж за січень – серпень 2020 року).  

Надходження плати за землю за січень – серпень 2021 року склали  

3465,0 млн грн (106,1 до плану) і збільшилися відносно надходжень 

відповідного періоду минулого року на 852,8 млн грн або на 32,6%.  

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 1480,0 млн грнабо 

115,1% до плану та 142,2% до аналогічного періоду минулого року. 

У цілому місцевими бюджетами області отримано власних доходів 

26671,3 млн грн, що склало 130,8% до січня – серпня 2020 року 

(+6277,6 млн грн). 

Ураховуючи такий стан надходжень та прогнозні надходження до кінця 

поточного року, за попередніми розрахунками у 2021 році очікуване виконання 

загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області становитиме  

37 300,4млн грн або 116,4% до надходжень 2020 року.  
 

Важливою соціальної складовою добробуту мешканців 

Дніпропетровської області є збільшення розміру грошових доходів, зокрема 

заробітної плати як основного їх джерела, що у свою чергу впливає на 

вирішення їх соціально-побутових проблем, сприяє відтворенню робочої сили 

та підвищує купівельну спроможність. 

Протягом 2021 року зберігається тенденція до зростання розміру 

середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника області.  

Середньомісячна заробітна плата, грн 
 

 

 

Середньомісячна заробітна плата 

в області у січні – липні  

2021 року зросла на 17,4 % і 

дорівнювала 13290 грн. 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати у господарському 

комплексі області станом на  

01.08.2021 становила 488,8 млн грн. 

 

Основно
й

Основно
й

Основно
й

2019 2020 2021 очік.

+8,6%

+15%
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В області значна увага приділяється вирішенню проблем, що виникають 

на ринку праці, з метою підвищення рівня економічної активності населення, 

сприяння його продуктивній зайнятості. За останніми статистичними даними, 

протягом I півріччя 2021 року чисельність робочої сили регіону віком 15 – 70 

років склала 1468 тис. осіб, чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 

років становила 1337,6 тис. осіб. Рівень зайнятості серед осіб цієї вікової групи 

зменшився з 58,4% до 57,5%  

(2 місце серед регіонів України), рівень безробіття (за методологією МОП)  

збільшився з 8,2% до 8,9% (6 місце серед регіонів України). 

Послугами служби зайнятості скористались 104,1 тис. громадян, з яких 

статус безробітного мали 75,3 тис. осіб.  

Протягом січня – серпня 2021 року за допомогою служби зайнятості 

отримали роботу 30,8 тис. осіб, з них працевлаштовано безробітних  

26,9 тис. осіб.  

 

На території 31,9 тис. кв. км (5,3 % площі України) на  

01.08.2021 мешкають 3118,2 тис. осіб (7,5 %). 

Високий рівень урбанізації (84,0% жителів проживають у міських 

поселеннях) визначає найвищу в Україні щільність населення – 98,4 на один 

квадратний кілометр (середня по Україні – 75,15).  

 



Головна мета та пріоритетні напрями 
розвитку на 2022 рік 

 
Метою Програми є створення умов для динамічного, збалансованого 

економічного зростання на основі поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної 
привабливості області для стимулювання інноваційного розвитку регіону на 
основі смарт-спеціалізації, для збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, 
що у свою чергу сприятиме забезпеченню належного функціонування 
інженерно-транспортної і комунальної інфраструктури, поліпшенню екологічної 
ситуації, підвищенню доступності та якості широкого спектра соціальних 
послуг, забезпеченню гідних умов життя та зростанню добробуту населення 
області. 

Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів 
соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області у 
2022 році: 

 
Стратегічні цілі (пріоритети) 

1. Посилення 
економічної 

конкурентоспро
- 

можності 
регіону 

2. Екологічна 
та 

енергетична 
безпека 

Інноваційний 
розвиток 

регіону на основі 
смарт-

спеціалізації 

3. Забезпечен-
ня якісних 
умов життя 

 

4. Розвиток 
людського 
потенціалу 

 

Операційні цілі (напрями) 
1.А. Зменшення 

економічних 
дисбалансів, у 
тому числі на 

основі розвитку 
промислово-
виробничого 
комплексу 

 

2.А. Створення 
умов для 

поліпшення 
стану довкілля 

СМАРТ.А. 
Розвиток 

потенціалу 
хімічного 
комплексу 

3.А. Розвиток 
інфраструктур

и регіону, 
благоустрій 
територій  

4.А. 
Формування 
конкуренто-
спроможного 

інтелектуальног
о капіталу 

1.В. Розвиток 
агропромисловог

о комплексу  

2.В. 
Покращення 
управління 
відходами 

СМАРТ.В. 
Поліпшення 

умов для 
розвитку 

наукоємного 
виробництва, 

зокрема, 
машинобудуванн

я 

3.В. 
Підвищення до 
європейського 

рівня умов 
проживання 
мешканців 

області 

4.В. Здоровий та 
культурний 

розвиток 
населення 

 

1.С. 
Диверсифікація 

економіки 
монопрофільних 

міст 

2.С. 
Енергоефектив

-ність та 
розвиток 

альтернативної 
енергетики  

 3.С. 
Забезпечення 

якості 
соціально-

гуманітарних 
послуг на рівні 

провідних 
європейських 

стандартів 
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1.D. Розвиток 
туристичної 

сфери 

2.D. Розвиток 
екомережі та 
рекреаційних 

зон 

 3.D. 
Підвищення 
ефективності 
публічного 
управління, 

інформатизаці
я суспільства 
та розвиток  
е-демократії 

 

 

 
3. Посилення економічної конкурентоспроможності регіону 

 

3.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 
 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 лютого 2021 року  

№25-4/VIIІ затверджено Програму розвитку малого та середнього 

підприємництва у Дніпропетровській області на 2021—2022 роки (далі – 

Програма). 

Програма є одним із важливих інструментів реалізації на регіональному 

рівні державної політики сприяння розвитку малого і середнього 

підприємництва, активізації політики щодо зайнятості населення, розвитку 

інвестиційно-інноваційної діяльності, спрямована на створення умов для 

стійкого розвитку господарюючих суб’єктів, удосконалення ринкових відносин 

та кореспондується з основними галузевими та міжрегіональними програмами. 

Головна мета: підвищення конкурентоспроможності продукції малих та 

середніх підприємств і розширення ринків її збуту, створення сприятливих умов 

для відкриття, ведення і зростання підприємництва шляхом консолідації зусиль 

усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток 

області та підвищить рівень життя населення. 

Завдання та заходи: 

Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього 

підприємництва: 

забезпечення ведення та систематичного оновлення переліку чинних 

регуляторних актів облдержадміністрації, здійснення його оприлюднення; 

організація та проведення спеціалізованих тренінгів, круглих столів, 

семінарів для фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань реалізації державної регуляторної політики та 

практичного застосування норм регуляторного законодавства. 

Покращення доступу малого і середнього підприємництва до 

фінансування: 

надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування 

власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою 

діяльністю; 

інформування суб’єктів господарювання з питань існуючих механізмів 

фінансово-кредитної підтримки бізнесу на національному рівні та іноземних 

кредитних ліній. 
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Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких 

навичок: 

проведення форумів, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, 

конкурсів, конференцій, у тому числі для безробітних, внутрішньо переміщених 

осіб та підприємців; 

здійснення постійного моніторингу вебресурсів міжнародних та 

вітчизняних донорських організацій, грантодавців, що фінансують проєкти у 

сфері підприємництва. Формування актуального електронного переліку даних. 

Здійснення організаційно-методичної підтримки отримання фінансової і 

технічної допомоги на розвиток підприємництва; 

сприяння у співпраці між суб’єктами малого і середнього підприємництва 

та професійно-технічними і вищими навчальними закладами; 

поширення практики соціальної відповідальності серед суб’єктів 

підприємництва, в тому числі шляхом демонстрації відповідних бізнес-практик 

та реалізованих проєктів соціальної корпоративної відповідальності на 

регіональному та місцевому рівні. 

Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого 

і середнього підприємництва: 

сприяння розвитку академічного підприємництва з метою налагодження 

ефективної передачі наукових здобутків до сфери підприємництва; 

сприяння залученню молоді та стартаперів до відкриття власної справи з 

подальшою підтримкою консультантів (менторів) з приватного сектору, органів 

державної влади та інститутів громадянського суспільства; 

впровадження гендерної політики шляхом сприяння розвитку жіночого 

підприємництва. 

Критерії досягнення: 

збільшення валового внутрішнього продукту області; 

підвищення зайнятості населення; 

розв’язання соціальних проблем регіону; 

поліпшення бізнес-клімату; 

збільшення кількості суб’єктів господарювання. 

Джерела фінансування: обласний бюджет. 

 

3.2. Інвестиційна діяльність 

 

Головна мета: збільшення обсягу залучених інвестицій у розвиток 

економіки області для активізації економічної діяльності на території регіону та 

підвищення рівня конкурентоспроможності регіону.  

Завдання та заходи щодо залучення капітальних інвестицій:  

прискорення модернізації та реконструкції діючого виробництва для 

запровадження новітніх технологій та інновацій; основним джерелом 

фінансування капіталовкладень залишатимуться власні кошти підприємств; 

основна частка капітальних інвестицій у розвиток основних фондів буде 

спрямована на розширення, реконструкцію, технічне та технологічне 

переоснащення діючих підприємств, а саме – Публічного акціонерного 
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товариства “АрселорМіттал Кривий Ріг”, акціонерного товариства 

“Нікопольський завод феросплавів”, Публічного акціонерного товариства 

Дніпровський металургійний комбінат, комунального підприємства 

“Дніпроводоканал” Дніпровської міської ради” та інші; 

залучення міжнародних кредитних та грантових ресурсів для реалізації 

пріоритетних інфраструктурних інвестиційних проєктів: 

буде продовжено реалізацію інфраструктурного проєкту “Завершення 

будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”, 

реалізація інфраструктурного проєкту “Проєктування та будівництво 

аеродрому Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”, 

реалізація інвестиційних проєктів, спрямованих на підтримку і 

задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, зокрема на реконструкцію та 

будівництво громадських будівель, у рамках проєктів “Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України” та Програма з відновлення України”, що 

реалізується із залученням коштів Європейського інвестиційного банку, 

продовження реалізації інвестиційних проєктів для створення комфортних 

умов проживання громадян, поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я для надання якісних послуг та створення належних умов для 

всебічного та повноцінного розвитку дітей. 

Для забезпечення виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Дніпропетровської області у 2022 році за умови отримання 

необхідного фінансового ресурсу, у тому числі коштів обласного бюджету 

розвитку, буде продовжено, а також розпочато реалізацію інвестиційних 

проєктів, перелік яких надається у додатку 2. 

Критерії досягнення:  

очікуване збільшення капітальних інвестицій в економіку області                    

(за наростаючим підсумком) в обсязі 62,0 млрд грн (106% до початку року). 

Джерела фінансування: до інвестиційного портфеля області може бути 

додано державну фінансову підтримку у вигляді: 

коштів державного фонду регіонального розвитку; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на: 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населенню, яке проживає на території зони спостереження; 

виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення 

міста Жовті Води; 

завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро; 

продовження будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту 

“Дніпропетровськ”; 

реалізацію проєктів у рамках проєктів “Надзвичайна кредитна програма 

для відновлення України” та “Програма з відновлення України”; 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій; 

коштів підприємств та інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством. 
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Завдання та заходи щодо залучення прямих іноземних інвестицій:  

ефективна та злагоджена робота регіональних інституцій, спрямованих на 

підтримку та супровід інвестора: комунальне підприємство “Дніпропетровське 

регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради, 

комунальне підприємство “Агентство розвитку Дніпра” Дніпровської міської 

ради, а також місцевих інвестиційних інституцій у містах Павлоград, Нікополь, 

Кривий Ріг та інших; 

підтримка в актуальному стані та постійне оновлення переліку 

інвестиційних проєктів області, направлення їх до дипломатичних установ 

України за кордоном з метою пошуку потенційних ділових партнерів та 

інвесторів; 

робота Дніпропетровської інвестиційної ради; 

організація та проведення презентацій області в країнах Європейського 

Союзу та світу; 

сприяння організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

семінарів, круглих столів з питань інвестиційної політики, у тому числі з 

підготовки інвестиційних проєктів за участю представників ділових кіл 

зарубіжних країн спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. 

Критерії досягнення: очікуване збільшення прямих іноземних інвестицій 

в економіку області (за наростаючим підсумком) в обсязі 

5600,0 млн дол. США (105,7% до початку року).  
 

3.3. Зовнішньоекономічна та виставково-конгресна діяльність 
 

Актуальні питання: недостатній рівень розвитку транспортної 

інфраструктури, великий рівень екологічного навантаження, низький рівень 

самоінвестування підприємств області.  

Обмежене використання існуючих можливостей виставково-конгресної 

сфери для презентації промислового та сільськогосподарського комплексу, 

науково-технічного та туристичного потенціалу, прикладних мистецтв області. 
 

Головна мета: збільшення обсягів інвестицій у розвиток інфраструктури 

та подолання екологічних проблем, модернізація підприємств, збереження 

позитивного міжнародного іміджу області шляхом презентації пріоритетних 

напрямів розвитку регіону, його інвестиційної привабливості та науково-

технічного потенціалу на регіональних і міжнародних виставках та ярмарках.  
 
Завдання та заходи: 
збільшення присутності продукції підприємств області на зовнішніх 

ринках шляхом: використання інструментів виставково-конгресної сфери для 
представлення науково-технічних надбань, витворів прикладних мистецтв та 
досягнень Дніпропетровщини у промисловості, сільському господарстві, 
туризмі; оптимізації перевезень через розвиток транспортної інфраструктури; 
екологізації підприємств промисловості та агропромислового комплексу 
області; 

забезпечення: 
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реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності, розвитку експортної діяльності; 

зміна традиційних ринків збуту, просування продукції підприємств-

виробників на нові перспективні ринки країн ЄС, Азії та Африки, інших країн 

світу; 

здійснення скоординованих, планомірних та професійних заходів для 

збереження та покращення міжнародного іміджу області; 

якісного представлення потенціалу регіону під час участі у міжнародних 

та національних іміджевих заходах (форумах, конференціях, конгресах тощо), 

впровадження передового закордонного та вітчизняного досвіду з організації 

виставок, ярмарок, інших подібних заходів; 

стимулювання розвитку економіки області шляхом презентації 

виробничих можливостей, агропромислового комплексу, науково-технічного та 

туристичного потенціалу на національних і міжнародних виставках та ярмарках; 

залучення суб’єктів господарювання до участі у міжнародних та національних 

виставково-ярмаркових заходів;  

координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств,  

установ та організацій у сфері виставково-ярмаркової діяльності;  

фінансової підтримки виставкових заходів з боку органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування;  

робота ради з розвитку експорту при Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації; 

 

сприяння: 

організації та проведенню в області бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн;  

поширенню комерційних пропозицій підприємств області через відділи з 

економічних питань дипломатичних представництв України за кордоном, 

спеціалізованих організацій та установ, а також відповідних пропозицій 

іноземних партнерів області;  

організації та проведенню презентацій економічного та інвестиційного 

потенціалу області;  

організації торгово-економічних місій до країн Європи та світу;  

підписанню міжрегіональних угод про співробітництво;  

реалізації спільних з ДУ “Офіс з розвитку підприємництва та експорту” 

проєктів та програм; 

відзначенню в області Дня Європи із залученням представників іноземних 

дипломатичних установ в Україні та делегацій регіонів держав світу, з якими 

область співпрацює відповідно до угод про міжнародне міжрегіональне 

співробітництво; 

налагодженню прямих довгострокових відносин між вітчизняними і 

закордонними виробниками продукції (надавачами послуг) та їх споживачами;  

реалізація проєкту в рамках ініціативи EU4Business: Connecting Companies 

(East Invest-3), спрямованого на розвиток текстильного сектору в Україні 

(вебінари, інформаційні сесії, інституційні заходи, ділові зустрічі, сесійні роботи 
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та майстер-класи для підвищення обізнаності малого та середнього бізнесу про 

текстильний сектор в Україні, Іспанії та Італії, а також посприяти залученню 

інвестицій та збільшенню торгових можливостей на нових ринках); 

зустріч представників українських, іспанських та італійських компаній 

текстильної галузі в рамках спільного трьохстороннього проєкту “Створення 

ланцюга між Україною, Іспанією та Італією. Стійкість, інтернаціоналізація та 

оцифровка для текстильного сектору” (проєкт імплементується 

Дніпропетровською торгово-промисловою палатою та Офіційною іспанською 

торговою палатою в Італії (Camera di Commercio Ufficiale Spagnola in Italia) за 

підтримки Asturex – the Trade Promotion Agency of the Principality of Asturias 

(Іспанія), Чернігівського кластеру легкої промисловості (Україна) та української 

платформи Будь в ЮА design market). 

обміни делегаціями з ТПП Магдебурга, Саксонія-Анхальт; 

організації участі підприємств області в найбільш знакових міжнародних 

та загальнодержавних заходах, серед них: Дніпровський економічний форум 

DEF’2022 у Дніпропетровській області. 

 

Критерії досягнення: 

активна зовнішньоекономічна діяльність підприємств;  

надходження до області від експортних операцій (9,5 млрд дол. США); 

збереження додатного сальдо зовнішньої торгівлі (4,2 млрд дол. США); 

активізація виставкової діяльності області; 

збільшення участі підприємств та організацій області в міжнародних та 

національних виставково-ярмаркових заходах. 

Джерела фінансування: державний та обласний бюджет, власні кошти 

підприємств. 

 

3.4. Промисловий комплекс 

 

Область має потужній промисловий потенціал. Він характеризується 

високим рівнем розвитку важкої індустрії.  

Перспективними напрямками роботи промислових підприємств у                       

2022 році залишаються: закріплення позитивних тенденцій у виробництві, 

подальше оновлення промислових потужностей, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції, реалізації природоохоронних та 

енергозберігаючих заходів. 

Більшість промислових підприємств у 2022 році прогнозує збереження або 

незначне збільшення обсягів виробництва у порівнянні з очікуваними 

показниками поточного року, що дозволяє прогнозувати збереження (або 

незначне збільшення)загальних обсягів промислового виробництва області на 

рівні досягнутих у 2021 році. 

Перехід від сировинної імпортозалежної до високотехнологічної 

експортоорієнтованої моделі національної економіки у середньостроковій 

перспективі вимагає активізації процесів структурної перебудови промисловості 

та поглиблення диверсифікації товарного експорту. 
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Головна мета: удосконалення існуючої структури промислового 

виробництва регіону у напрямку пріоритетного розвитку галузей, які 

виробляють продукцію з високою часткою доданої вартістю; сприяння 

формуванню здатного до саморозвитку промислового комплексу, підтримка 

інтересів національного товаровиробника і підвищення 

конкурентоспроможності промислової продукції підприємств регіону. 

 

Основні завдання: 
закріплення позитивних тенденцій у виробництвіпромислової продукції 

шляхом прискорення процесу модернізації та реконструкції діючого 

виробництва; 

збільшення частки продукції з високою часткою доданої вартості у 

загальному обсязі промислової продукції; 

впровадження у виробництвах процесів імпортозаміщення з метою 

розширення попиту на вітчизняні товари на внутрішньому ринку; 

запровадження енергозберігаючих технологій та системного           

заощадження енергетичних ресурсів; 

поступове підвищення інноваційного рівня промислового виробництва. 

 

Критерії досягнення: 
 

зростання загального обсягу промислового виробництва, особливо 

продукції з високою часткою доданої вартості (машин, устаткування, ракетно-

космічної техніки тощо); 

збільшення обсягів реалізованої промислової продукції у діючих цінах до 

646,7 млрд грн. 

 

На виконання головної мети у 2022 році заплановано: 

у добувній галузі 

відновлення роботи збагачувальної фабрики наТОВ “Восток-Руда”; 

 

у металургійній промисловості 

будівництво лінії термічної обробки труб в трубопрокатному цеху (№2), 

яка дозволить розширити технологічні можливості підприємства, забезпечить 

економію енергоресірсів та виконання природоохоронних заходів на ТОВ 

“Інтерпайп Ніко Тьюб”; 

реконструкція травильного участку трубоволочильного цеху, що 

забезпечить економію енергоресірсів та виконання природоохоронних заходів та 

реагентне очищення кислотних стоків, що підвищить якість очищення стічних 

вод, рециклинг очищеної води з повторним використанням в якості технічної 

води для потреб реагентної установки на ПрАТ “СентравісПродакшнЮкрейн”  

освоєння виробництва електрозварювальних труб асортименту зі сталі 

марки Р355N відповідно до вимог EN10217-3; заміна генератора на стані №9, 
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ссвоєння виробництва труб діаметром 100х100 на АТ “Інтерпайп 

Новомосковський трубний завод”; 

 

 

 

у машинобудуванні та виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції: 

впровадити у виробництво нові та модернізовані вироби на                      АТ 

“Дніпропетровський стрілочний завод”; 

на ДП НВО “Павлоградcький хімічний завод” плаується освоєння нових 

видів робіт, тенічнедооснащення та подготовка виробництва до виконання 

державного оборонного замовлення тощо; 

 

у харчовій промисловості з метою: 

У 2022 році підприємствами харчової промисловості області буде 

продовжуватися робота спрямована на розширення асортименту продукції та 

розширення внутрішнього ринку збуту та пошуку нових зовнішніх ринків. 

У 2022-2024 роках очікується зростання інвестицій в основний капітал у 

на підприємствах, які здійснюють виробництво молочних та м’ясних виробів, 

крохмалопатоки, дріжджів та інших продуктів харчування. 

 

Джерела фінансування:залучені та власні кошти промислових 

підприємств. 
 

 

3.5. Агропромисловий комплекс 

 

Головна мета: розвиток сільського господарства області шляхом 

нарощування обсягів виробництва продукції, зниження її собівартості та 

енергозатратності, подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку.  

Завдання та заходи: 

Сприяти: 

використанню сучасних технологій для збільшення обсягів  виробництва 

сільськогосподарської продукції за рахунок вирощування сучасних 

високопродуктивних сортів рослин, племінних тварин, енергоекономічної та 

потужної техніки; 

підвищенню якості виробленої продукції та покращенню умов для 

реалізації сільськогосподарської продукції в межах регіону; 

виробництву органічної продукції; 

розширенню експортних можливостей шляхом вироблення широкого 

асортименту готової продукції та скороченню відсотка експорту сировини; 

залученню коштів державної підтримки галузі агропромислового 

виробництва та освоєнню іноземних інвестицій; 

проведенню відновлення, реконструкції, модернізації меліоративних 

об’єктів і систем, підвищувати ефективність використання меліоративних 
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систем, застосувати системи зрошення для виробництва продукції 

рослинництва; 

створенню сімейних фермерських господарств та розширенню мережі 

обслуговуючих кооперативів з надання сервісних послуг населенню стосовно 

питань заготівлі та реалізації продукції тваринництва  

Критерії досягнення: 

виробництво валової продукції сільського господарства збільшиться на 1,0 

%, реалізація худоби та птиці в живій вазі на –1,0 %. Це можливо завдяки 

ефективному розвитку галузі птахівництва. 

Джерела фінансування: державний бюджет, надання коштів державної 

підтримки сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності, обласний 

бюджет, власні кошти підприємств. 

 

 

3.6. Податково-бюджетна діяльність 

 

Головна мета: запровадження дієвого механізму управління бюджетним 

процесом як складової частини системи управління державними 

фінансами,забезпечення наповнюваності бюджетів шляхом створення 

сприятливих умов для розвитку підприємництва, підвищення 

конкурентоспроможності виробництва, забезпечення економного і 

раціонального використання коштів, підвищення результативності бюджетних 

видатків. 

 

Основні заходи та завдання: 

застосування заходів, спрямованих на подолання негативних явищ в 

економіці, пов’язаних із пандемією; 

підвищення рівня бюджетної самостійності  місцевих бюджетів; 

підвищення мотивації до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів;  

здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених 

бюджетних призначень із забезпеченням їх ефективного та раціонального 

використання; 

нарощування доходів місцевих бюджетів відповідно до темпів зростання 

макроекономічних показників області; 

легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати 

заробітної плати та неформальної зайнятості; 

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання 

податкового боргу до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв 

при наданні податкових пільг органами місцевого самоврядування в умовах 

розширення прав щодо самостійного прийняття ними рішень;  

покращення співпраці органів місцевого самоврядування та органів 

податкової служби з виконаних планових показників дохідної частини місцевих 

бюджетів; 

проведення роботи: 

з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, 
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але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної 

заробітної плати; 

проведення роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких 

використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод 

та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів; 

недопущення виникнення прострочених кредиторської та дебіторської 

заборгованості у бюджетній сфері. 

Критерії досягнення: 

забезпечення виконання планових показників надходжень податків, зборів 

та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів області, обрахованих 

відповідно до норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України; 

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати 

та проведення розрахунків за спожиті енергоносії в установах та закладах, 

які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів області. 
 

3.7. Розвиток туристичної сфери 

 

Головна мета: створення умов для забезпечення сталого розвитку сфери 

туризму у Дніпропетровській області, що є вагомим чинником формування 

привабливого інвестиційного клімату для розвитку туристичної галузі, 

прискорення економічного зростання, підвищення якості життя населення, 

консолідації суспільства, наповнення бюджетів усіх рівнів. Підвищення рівня 

обізнаності цільових аудиторій щодо туристичних можливостей області та 

споживчих переваг українського національного туристичного продукту. 

Основні завдання: 

формування і розвиток туристичних дестинацій як територій туристичної 

привабливості;  

розвиток нових туристичних маршрутів, які розширюють можливості 

області з багатою історією та культурою, різноманітними середовищами та 

можливостями; 

підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту; 

раціональне використання туристично-рекреаційного потенціалу регіону;  
збереження національної культури, відродження народних ремесел; 

системне навчання та підготовка кваліфікованих спеціалістів у сфері 

туристичної індустрії та гостинності; 

розвиток розгалуженої мережі організацій та установ, що надають 

екскурсійні, культурно-розважальні, оздоровчі та інші послуги; 

сприяння реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на розвиток 

сфери туризму. 

 

Критерії досягнення: 

збільшення чисельності внутрішніх туристів та екскурсантів; 

збільшення кількості закладів тимчасового розміщення;  

збільшення кількості новостворених туристичних об’єктів; 
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зростання обсягів надходжень до місцевих бюджетів від сплати 

туристичного збору; 

збільшення кількості заходів, спрямованих на популяризацію 

туристичного потенціалу регіону. 

Джерела фінансування: обласний бюджет, місцеві бюджети, інші 

джерела, не заборонені законодавством. 

 

 
4. Екологічна та енергетична безпека 

 

4.1. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 

 

Головна мета: формування умов для забезпечення енергетичної безпеки 

області за рахунок підвищення рівня енергоефективності та втілення заходів 

(проектів) раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у 

бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промислово-

господарському секторі, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних 

джерел енергії та екологічно чистих видів палива в енергетичному балансі 

області. 
 

Завдання та заходи: 

забезпечення енергетичної безпеки регіону за рахунок підвищення 

енергоефективності економіки та розвитку відновлюваної енергетики; 

введення в експлуатацію об’єктів альтернативної енергетики; 

підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетних установ; 

підвищення стійкості ліній електропередач щодо впливів ожеледі та 

вітрових навантажень, грозових перенапруг, а також підвищити пропускну 

здатність мереж, зменшити втрати в мережі та підвищити показники якості 

електроенергії; зменшити електричну та пожежну небезпеку; 

впровадження та розвиток інформаційних технологій; 

впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної 

енергії у побутових споживачів. 
 

Критерії досягнення: 

збільшення частки відновлюваних джерел енергії у виробництві теплової 

енергії; 

збільшення потужності введених в експлуатацію об’єктів відновлюваної 

енергетики, що виробляють електричну енергію; 

збільшення потужності введених в експлуатацію об’єктів альтернативної 

енергетики, що виробляють теплову енергію; 

збільшення кількості будівель бюджетних установ на яких впроваджено 

систему енергетичного моніторингу використання енергоресурсів; 

впровадження заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель 

бюджетної сфери з використанням механізму енергосервісу. 
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заміна обладнання, що відпрацювало свій експлуатаційний ресурс та має 

дефекти в роботі, забезпечить надійність роботи мереж; 

будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та 

обладнання. 

Джерела фінансування: власні кошти підприємств та кошти інвесторів. 
 
 

4.2. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Головна мета: забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й 

мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне 

середовище, раціональне використання і збереження природних ресурсів, 

перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку регіону. 

Завдання та заходи:  

будівництва, реконструкції систем водовідведення, упровадження 

прогресивних методів очистки стічних вод; 

реконструкції, будівництва, ремонту систем зливової каналізації з 

оснащенням локальних систем очистки стоків; 

реконструкції інженерної інфраструктури зрошувальних систем (у тому 

числі модернізація, будівництво та капітальний ремонт мереж зрошуваних 

систем); 

здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах області, регулювання водного режиму та розчищення русел 

річок; 

ліквідації наслідків підтоплення на забудованих територіях, у першу чергу 

тих, що потребують термінового захисту. 

проєктування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій, 

комплексів для складування, оброблення, сортування, утилізації та захоронення 

твердих побутових відходів; 

формування та збереження екомережі, збільшення площі природно-

заповідного фонду області; 

упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів; 

удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі 

моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища із 

застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем); 
зниження викидів, скидів забруднюючих речовин, обсягів утворення 

промислових відходів шляхом упровадження ресурсозбережних і безвідходних 
технологій в усіх сферах господарської діяльності, технологічне переозброєння 
й поступове виведення з експлуатації застарілих технологічних циклів. 

Критерії досягнення:  
кількість викидів забруднюючих речовин на 1 кв. км території області не 

повинен перевищувати 21,07 тонн; 
зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 

18,0 тис. тонн/рік; 
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зменшення кількості забруднюючих речовин, що скидаються із 
зворотними водами у поверхневі водні об’єкти на 10,1 тис. тонн. 

зменшення обсягів утворення твердих побутових відходів на 30%; 
досягнення 100% рівня охоплення населення послугами зі збору твердих 

побутових відходів; 
зменшення обсягу видалених відходів І – ІV класів у спеціально відведені 

місця чи об’єкти на 15%. 
поліпшення стану навколишнього природного середовища та створення 

умов для безпечного життя мешканцям області; 
збереження природних ландшафтів, флори, фауни, забезпечення 

збалансованої системи еколого-економічного природокористування. 
Джерела фінансування: кошти діючих підприємств-забруднювачів, 

кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені 
чинним законодавством. 

 
4.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 
Головна мета: забезпечення достатнього рівня безпеки населення,  

територій області та ефективних дій щодо запобігання й реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

Завдання та заходи: 
виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення у 

м. Жовті Води; 
захист населення від небезпечних зсувних процесів та інженерний захист 

територій у містах: Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг; 
створення матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру.  
Критерії досягнення:  
створення безпечних умов життєдіяльності населення;  
відшкодування частини вартості харчування 5206 дітей дошкільного та 

шкільного віку; 
забезпечення безкоштовного зубопротезування 40 особам; 
надання 260 особам матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення 

у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста; 
оздоровлення 720 осіб у відділенні відновлювального лікування 

комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”; 
забезпечення достатнього рівня безпеки території області; 
ефективність дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру. 
Джерела фінансування: кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту 
населення міста Жовті Води, кошти місцевих бюджетів м. Дніпро, м. Кам’янське 
та м. Кривий Ріг, інші не заборонені чинним законодавством. 
 
 

5. Забезпечення якісних умов життя 
 

5.1. Надання адміністративних послуг 
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Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 лютого 2021 року  

№ 24-4/VIII (із змінами) затверджено Програму розвитку й підтримки сфери 

надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на  

2021 – 2023 роки (далі – Програма). 

Програма спрямована на розв’язання проблемних питань у сфері надання 

адміністративних послуг у Дніпропетровському регіоні та є тим дієвим 

інструментом, що дозволяє консолідувати зусилля органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, проєктів 

міжнародної технічної допомоги та експертного середовища задля активної 

реалізації на території області реформи у сфері надання адміністративних 

послуг.  

Головна мета: 
застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів 

розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного 

виконання ключових завдань для створення належних умов із максимального 

наближення сервісу держави до кожного мешканця області. 

Завдання та заходи: 

Досягнення головної мети Програми тісно пов’язано з реалізацією 

чотирьох пріоритетних напрямів у сфері надання адміністративних послуг, серед 

яких: 

Стандартизація та вдосконалення нормативно-правового регулювання 

сфери надання адміністративних послуг. 

Розбудова та підтримка єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області. 

Процеси цифрової трансформації та електронні сервіси у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та 

поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг. 

Ключовими завданнями, спрямованими на розв’язання проблемних питань 

у сфері надання адміністративних послуг, є: 

сприяння запровадженню на місцевому рівні нових стандартизованих 

порядків і моделей надання адміністративних послуг, у тому числі комплексних 

послуг та послуг “одним пакетом” за життєвими обставинами й                 бізнес-

ситуаціями, зокрема і в електронній формі; 

забезпечення загального методичного супроводу діяльності ЦНАП регіону 

шляхом розроблення та поширення методичних рекомендацій, шаблонних 

зразків документів та єдиних порядків реалізації повноважень і функцій 

адміністраторів ЦНАП на території області, у тому числі в електронній формі; 

відкриття нових сучасних ЦНАП у територіальних громадах регіону з 

розвинутою мережею територіальних підрозділів та віддалених робочих місць 

адміністраторів; 

активне поширення практики щодо організації роботи пересувних 

віддалених місць адміністраторів (за допомогою мобільного автоматизованого 

робочого місяця адміністратора ЦНАП або спеціалізованого автомобіля) для 

якісного обслуговування осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп 
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населення, мешканців віддалених територій; 

забезпечення належних умов для перебування та обслуговування у ЦНАП 

регіону осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

Запровадження спеціалізованих технічних рішень для якісного обслуговування 

осіб з інвалідністю у таких центрах; 

розширення спектру найзапитуваніших серед населення послуг у ЦНАП, у 

тому числі з питань оформлення й видачі біометричних паспортних документів, 

державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та видачі (обміну) 

посвідчень водія, державної реєстрації актів цивільного стану, соціальних та 

пенсійних послуг тощо; 

здійснення комплексного моніторингу, у тому числі виїзного, стосовно 

роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості 

обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах; 

проведення соціологічного дослідження щодо рівня задоволеності 

громадян і суб’єктів господарювання обслуговуванням у ЦНАП 

Дніпропетровської області;  

розвиток електронних інформаційних ресурсів єдиної мережі ЦНАП 

Дніпропетровської області; 

організація процесу надання суб’єктам звернення електронних послуг                     

(у тому числі комплексних послуг та послуг “одним пакетом” за життєвими 

обставинами й бізнес-ситуаціями) інформаційно-телекомунікаційними засобами 

регіональних інформаційних та інших систем, зокрема Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг “Портал Дія”; 

забезпечення систематичного навчання персоналу ЦНАП у 

спеціалізованих навчальних програмах щодо: правил надання першої 

домедичної допомоги громадянам у критичних ситуаціях, ефективної мотивації 

персоналу ЦНАП, формування корпоративної культури в організації та 

управління змінами, організації командної роботи, публічних комунікацій, 

створення позитивного іміджу ЦНАП, вільного володіння державною мовою 

тощо; 

створення та запуск онлайн-курсів для персоналу ЦНАП регіону стосовно 

належного обслуговування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом опанування 

навичок із: використання основ жестової мови, дотримання правил фізичного 

супроводу осіб з порушеннями зору та опорно-рухового апарату;  

практична реалізація фірмового стилю і ключових атрибутів єдиної мережі 

ЦНАП Дніпропетровської області; 

організація роботи ЦНАП як дієвих майданчиків для творчого, духовного 

та патріотичного розвитку мешканців регіону; 

проведення масштабних інформаційних кампаній, у тому числі за участю 

засобів масової інформації, для популяризації діяльності єдиної мережі ЦНАП 

Дніпропетровської області та пропагування користування електронними 

сервісами серед населення 

Критерії досягнення: 
збільшення кількості: 
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розроблених методичних рекомендацій, шаблонних документів для 

ЦНАП; 

новостворених та оновлених офісів ЦНАП в області з належними умовами 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

нових ЦНАП, що підключені до регіональних інформаційних систем; 

проведених навчальних заходів для персоналу ЦНАП області; 

проведених публічних заходів за напрямом надання адміністративних 

послуг та роботи ЦНАП регіону.  

 

Підвищення стандартів якості: 

з обслуговування та рівня надання адміністративних послуг населенню у 

ЦНАП регіону; 

щодо задоволеності мешканців регіону діяльністю єдиної мережі ЦНАП 

Дніпропетровської області у сфері цифрових комунікацій; 

щодо рівня охоплення персоналу ЦНАП області навчальними заходами;   

з підвищення рівня пізнаваності бренду “Єдина мережа ЦНАП 

Дніпропетровської області” серед громадськості та професійної спільноти. 

 

У 2022 році очікується збільшення кількості наданих адміністративних 

послуг та консультацій на 25%. 

Джерела фінансування: державний бюджет, обласний бюджет, місцевий 

бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України. 

 

5.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Головна мета: сприяння продуктивній зайнятості населення, 

забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування незайнятому 

населенню та безробітним, забезпечення індивідуального підходу у вирішенні 

проблем безробітних та роботодавців. 

Основні завдання: 

реалізація державної політики у сфері зайнятості населення  сприяння 

громадянам у підборі підходящої роботи та надання послуг роботодавцям з 

добору працівників;  

організація проведення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру; 

розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості 

роботодавців у створенні нових робочих місць; 

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці; 

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком старше 45 

років шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки або 

підвищення кваліфікації; 

проведення професійної орієнтації населення; 

додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які 

неконкурентоспроможні на ринку праці. 
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Критерії досягнення: 

працевлаштування за сприяння Державної служби зайнятості до  

50,0 тис. незайнятих громадян; 

забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в 

оплачуваних громадських роботах близько 8,0 тис. незайнятих громадян; 

охоплення професійною підготовкою 10,0 тис. осіб; 

охоплення заходами професійної орієнтації населення близько  

122,0 тис. осіб. 

Джерела фінансування: фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття, місцеві бюджети. 

 

5.3. Доходи населення та заробітна плата 

 

Головна мета: сприяння зростанню доходів населення, зменшенню 

диференціації оплати праці, погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати, а також недопущення виникнення нової заборгованості з оплати праці. 

Основні завдання: 

виконання роботодавцями умов колективних договорів, регіональної та 

галузевих угод у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого 

зменшення заробітної плати; 

поступове погашення заборгованості із виплати заробітної плати за 

рахунок посилення ефективності роботи обласних, міських та районних комісій 

з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат для забезпечення податкових та інших 

бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду України та 

запобігання випадкам неплатоспроможності; 

забезпечення контролю за своєчасною і не нижчою за визначений 

державою мінімальний розмір оплатою праці; 

легалізація заробітної плати шляхом активної інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення і роботодавців щодо негативних 

наслідків виплати тіньової заробітної плати. 

 

Критерії досягнення:  

зростання середньомісячної заробітної плати до 15179 грн (на 13% 

порівняно до 2021 року); 

зростання фонду оплати праці до 130,1 млрд. грн, або на 11% порівняно до 

2021 року; 

поступове погашення заборгованості з виплати заробітної плати. 

 

5.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 

 
Головна мета: забезпечення фінансової збалансованості та стабільності 

функціонування пенсійної системи регіону, підвищення рівня пенсійного 
забезпечення і виплат пенсій громадянам. 

Завдання та заходи: 
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забезпечення:  

призначення, перерахунків та виплати пенсій відповідно до підвищених 

соціальних стандартів для осіб, які втратили працездатність, згідно з Законом 

України про Державний бюджет на відповідний рік; 

у повному обсязі поточного надходження коштів до бюджету Пенсійного 

фонду України та фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги; 

постійного контролю за дотриманням пенсійного законодавства, цільовим 

використанням коштів Пенсійного фонду України;  

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін у 

пенсійному законодавстві, нарахування та сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, діяльності Фонду в 

засобах масової інформації, на інформаційній сторінці Головного управління 

веб-порталу Пенсійного фонду України, соціальних мережах та інших місцях 

загального доступу; 

спільної роботи з органами Державної виконавчої служби щодо погашення 

заборгованості до Пенсійного фонду України. 

Критерії досягнення: 

підвищення середньомісячного розміру пенсії на 13,3% до 5330,62 грн; 

100 % наповнення бюджету Пенсійного фонду України; 

своєчасна та в повному обсязі виплата призначених та перерахованих 

пенсій і допомоги пенсіонерам;  

зменшення боргу зі сплати страхових внесків на 0,4% до 46 млн грн. 

Джерела фінансування: власні кошти Пенсійного фонду України, 

державний бюджет. 

 

5.5. Соціальний захист населення 

 

Головна мета: забезпечення якісного соціального рівня та якості життя, 

соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, внутрішньо 

переміщених осіб, їх соціалізації та соціальної безпеки в суспільстві. 

Основні завдання: 

забезпечення своєчасного нарахування та проведення виплати допомоги 

сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 

малозабезпеченим сім’ям, а також контроль за призначенням та виплатою пенсій 

громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством; 

сприяння своєчасному нарахуванню та проведенню виплати щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 

надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення 

на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим 

категоріям населення, створених місцевими органами виконавчої влади; 

установлення щомісячної обласної стипендії особам, яким виповнилося 

100 і більше років; 
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своєчасність нарахування та проведення виплати компенсацій та допомоги 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у порядку і 

розмірах, визначених законодавством; 

своєчасність забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових 

категорій громадян; 

надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам, особам 

з інвалідністю, малозабезпеченим верствам населення; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для внутрішньо 

переміщених осіб стосовно змін законодавства, що стосуються забезпечення їх 

прав і свобод; 

надання громадським організаціям інвалідів та ветеранів фінансової 

допомоги на проведення організаційних заходів відповідно до статутної 

діяльності; 

реконструкція, проведення капітального ремонту для поліпшення стану 

установ та закладів бюджетної сфери з метою надання якісних послуг.  

Критерії досягнення:  
збільшення виплат допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

з 4,3 млрд грн до 4,73 млрд грн;  

збільшення виплат компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи з 53,3 млн грн. до  

58,6 млн грн; 

збільшення контингенту пільгових категорій громадян для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням з 3,5 тис осіб до 3,8 тис осіб; 

надання: 

матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на 

підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим 

категоріям населення на загальну суму 15,22 млн грн; 

фінансової підтримки для забезпечення статутної діяльності громадських 

організацій інвалідів і ветеранів війни на суму 2,84 млн. грн; 

додаткова фінансова підтримка особам, яким виповнилося 100 і більше 

років на суму 2,15 млн грн. 

Своєчасна виплата щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг. 

Джерела фінансування: державний бюджет, обласний бюджет, місцеві 

бюджети та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному 

законодавству. 

 

5.6. Розвиток житлово-комунального господарства 

 

Головна мета: підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства.  
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Основні завдання:забезпечення населення надійним та якісним 

водопостачанням; впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах 

водопостачання області; капітальний та поточний ремонт об’єктів житлового 

господарства, в тому числі житлового фонду об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків області. 

 

Критерії досягнення: поточний ремонт інженерних 

внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, посилення внутрішньо 

будинкових електромереж житлових будинків та гуртожитків комунальної 

власності, капітальний ремонт покрівель, внутрішньо будинкових мереж  

тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків та гуртожитків, 

відновлення ліфтового господарства комунальної власності – планується 

реалізація проєктів спрямованих на забезпечення мешканців Новомосковського, 

Дніпровського та Кам’янського районах, капітальний ремонт житлового фонду 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків області; 

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, висадження дерев у 

населених пунктах області та реконструкція зони відпочинку – за рахунок 

обласного бюджету; 

технічне переоснащення (впровадження енергозберігаючих заходів) на 

підприємствах водопостачання області – за рахунок обласного бюджету; 

придбання сучасної спецтехніки для виконання робіт із санітарного 

очищення та благоустрою населених пунктів – за рахунок обласного бюджету. 

Джерела фінансування: бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені 

законодавством. 

 

 

5.7. Розвиток інфраструктури регіону, благоустрій територій 

 

Головна мета: підвищення якості життя мешканців сільської місцевості. 

 

Основні завдання: 

забезпечення якісною питною водою всіх, без винятку, населених пунктів 

області, ремонт та розширення мережі існуючих водопроводів;  

поліпшення стану доріг області; 

будівництво, реконструкція та ремонти об’єктів соціальної 

інфраструктури; 

благоустрій та реалізація інфраструктурних проектів, спрямованих на 

поліпшення екологічної ситуації в населених пунктах області та створення 

максимального рівня комфорту та затишку для мешканців області. 

Критерії досягнення: 

підвищення якості життя у сільській місцевості шляхом спрямування 

бюджетних коштів усіх рівнів та залучення інших ресурсів на вирішення 

проблем розвитку інфраструктури сільських територій; 
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будівництво та реконструкція близько 15 км водопроводів для поліпшення 

якості послуг водопостачання та забезпечення послугами централізованого 

водопостачання близько 7 тис. мешканців області; 

впровадження комплексного плану по капітальному ремонту вулиць та 

доріг загального користування місцевого значення, охоплення 7 районів, 

86 територіальних громад та міст обласного підпорядкування. 

Джерела фінансування: кошти бюджетів усіх рівнів, інші джерела, не 

заборонені законодавством. 

 

 

5.8. Транспорт, транспортна інфраструктура,  

зв’язок та електронне урядування 

 

Головна мета: 
створення сучасної системи організації управління всіма видами 

пасажирського транспорту відповідно до потреб громадян, належних умов для 

розвитку міського та приміського транспорту, забезпечення безпечного та 

якісного перевезення пасажирів, потреб економічного розвитку господарського 

комплексу й населення в перевезеннях вантажів; 

забезпечення доступу громадян до процесів цифрового розвитку 

суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та 

технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи 

публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку 

інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та 

забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні 

їх конституційних прав. 

Завдання та заходи: 

проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на 

перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської 

області (внутрішньообласні маршрути); 

надання якісних послуг з перевезення пасажирів і вантажів та забезпечення 

високого рівня безпеки руху поїздів; 

здійснення комплексного дослідження ринку пасажирських перевезень та 

вивчення попиту населення у Дніпропетровській області на приміських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території Дніпропетровської області (внутрішньо обласні маршрути);  

будівництво метрополітену в м. Дніпро; 

розвиток велодоріжок; 

модернізація і оновлення транспортних засобів, що здійснюють міські 

перевезення пасажирів, відповідно до планів роботи міських рад; 

підвищення ефективності державного регулювання та контролю за 

діяльністю автомобільного транспорту; 
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забезпечення безперешкодного доступу до громадського транспорту осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

продовження впровадження системи GPS-моніторингу за здійсненням 

автотранспортних пасажирських перевезень; 

оновлення матеріально-технічної бази та рухомого складу усіх видів 

транспорту. 

упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування області; формування системи регіональних 

електронних інформаційних ресурсів;  

поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного 

забезпечення; 

придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, 

комплектуючих частин та приладів для ТКЦ області; 

підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення 

функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку; 

підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих 

інформаційних систем області; 

створення та підтримка комплексних систем захисту інформації на 

регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо; 

розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі)  

нфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного 

партнерства  на всій території області; 

поширення технології  бездротової мережі у роботі місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та 

систем у місцевих органах виконавчої влади,  органах місцевого 

самоврядування, територіальних громадах. 

Критерії досягнення: 
зростання обсягів перевезень вантажів та пасажирів; 

забезпечення отримання громадянами якісного доступу до сучасних 

електронних сервісів та послуг по всій території; 

проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та ОТГ 

області за визначеними показниками; 

організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та 

підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій; 

розвиток системи електронного документообігу; 

забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем; 

забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до 

інформаційної мережі місцевих органів влади. 

Джерела фінансування: 

місцеві бюджети, власні кошти підприємств; 

обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені 

законодавством України. 
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5.9. Розвиток інформаційного простору 

 

Актуальні питання: реалізація державної інформаційної політики на 

території області, налагодження конструктивної співпраці між органами 

виконавчої влади та засобами масової інформації, забезпечення відкритості і 

прозорості органів виконавчої влади, поліпшення інформування населення. 

Головна мета: створення належних умов для вільної та безперешкодної 

діяльності засобів масової інформації. 

Основні завдання:  

забезпечення: 

інформаційно-роз’яснювальної роботи про військово-політичну ситуацію 

в країні та заходи безпеки щодо попередження терористичної загрози; 

інформування населення щодо профілактики захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19,  спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 та хід 

вакцинації у регіоні;  

інформування населення щодо реалізації проєкту “Велике будівництво”; 

висвітлення призовних кампаній та заохочення до служби у контрактній 

армії, патріотичне виховання молоді; 

удосконалення інформування населення про роботу органів влади 

стосовно надання соціальної та психологічної допомоги учасникам АТО/ООС та 

вимушеним переселенцям із зони бойових дій; 

інформування населення щодо європейської та євроатлантичної інтеграції 

України; 

удосконалення інформування населення щодо втілення реформ у регіоні; 

здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно 

енергозбереження, запровадження енергозберігаючих технологій, використання 

альтернативних видів палива, стимулювання широкого спектру 

енергоефективних заходів у житлових будівлях тощо; 

сприяння:  

реалізації державної інформаційної політики на території області через 

розміщення інформації на сайті облдержадміністрації, розсилку на всі інтернет-

видання регіону електронні та  друковані засоби масової інформації; 

проведенню брифінгів із керівництвом облдержадміністрації та 

структурних підрозділів щодо пріоритетних питань державної політики та 

актуальних питань сьогодення; 

організації роботи щодо участі представників облдержадміністрації у 

програмах місцевих телеканалів “Тема дня”, “Актуальне інтерв’ю”, “Грані”, 

“Шах і мат”, “Тема” тощо; 

 

Критерії досягнення: 

стабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні; 

стабілізація ситуації щодо профілактики захворювання на коронавірус 

шляхом здійснення масової вакцинації населення області; 

посилення заходів безпеки на стратегічно важливих об’єктах; 

готовність оперативно реагувати на можливі терористичні загрози; 
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успішне проведення призовних кампаній та контрактної служби; 

допомога учасникам АТО/ООС та переселенцям; 

підвищення обізнаності населення щодо реформ у Україні; 

успішне впровадження проєкту “Велике будівництво”; 

збільшення кількості наданих адмінпослуг через Інтернет; 

здійснення енергоефективних заходів.  

 

 

6. Розвиток людського потенціалу 

 

6.1. Демографічно-ресурсний розвиток 

 

Головна мета: поліпшення демографічної ситуації, якісних характеристик 

життя населення та гармонізації процесів його відтворення, стимулювання 

народжуваності, створення сприятливих умов для поєднання жінками 

професійної зайнятості з материнством, поліпшення здоров’я громадян шляхом 

створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги 

кожному громадянинові. 

Основні завдання: 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на 

забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, інвалідів, учасників 

АТО; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно прав на види 

державної допомоги, що гарантує держава для осіб (та членів їх сімей), які 

перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі; 

проведення підтримки багатодітних сімей шляхом надання пільг на 

житлово-комунальні послуги; 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій 

громадян; 

забезпечення виплат: 

одноразової винагороди жінкам, які відзначені почесним званням України 

„Мати-героїня”, та сім’ям; 

допомоги при народженні дитини; 

компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

допомоги при усиновленні дитини; 

допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням. 

 

Критерії досягнення: 

забезпечення доступу до інформації стосовно права на забезпечення 

санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, інвалідів, учасників АТО; 

забезпечення безкоштовною інформаційно-роз’яснювальною допомогою 

сімей, які перебувають у зареєстрованому шлюбі; 
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забезпечення безкоштовного доступу до інформації щодо права на окремі 

види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти; 

одноразової винагороди 47 жінкам, які відзначені почесним званням 

України „Мати-героїня”, на суму 1,17 млн. грн; 

забезпечення грошовою підтримкою майже 13,1 тис. осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

забезпечення грошовою підтримкою сімей, у яких виховуються діти, 

шляхом призначення та виплати: 

допомоги при народженні дитини 78,9 тис. сім’ям;  

допомоги при усиновленні дитини 387 сім’ям; 

допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, 5,1 тис. 

сім’ям.  

Джерела фінансування: державний бюджет, місцеві бюджети. 
 

6.2. Освіта 
 

Головна мета: формування доступної та якісної системи регіональної 
освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та динамічно 
розвивається, її інтеграції в європейський і світовий освітній простір. 

Основні завдання:  

забезпечення:  

створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти (будівництво і 

реконструкція закладів дошкільної освіти, відкриття додаткових груп); 

доступності освіти через подальшу трансформацію й оптимізацію мережі 

закладів освіти згідно з потребами ринку праці в регіоні; 

розвитку учнівського та студентського самоврядування шляхом залучення 

молоді до участі в управлінні закладами освіти; 

створення умов для реалізації інклюзивного навчання у закладах освіти, 

системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу та корекційно-

розвиткових занять для дітей з інвалідністю та їх батьків; 

відкритого доступу до навчальних ресурсів, застосування нових 

технологій, реалізації освітніх проєктів та ініціатив; 

сталого фінансування матеріально-технічного розвитку системи освіти 

області; 

розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення 

мовно-освітніх потреб національних меншин та корінних народів, створення 

умов для вивчення іноземних мов; 

удосконалення регіональної системи підтримки обдарованих дітей, молоді, 

науковців; 

осучаснення системи підвищення кваліфікації педагогічних, науково-

педагогічних працівників, перепідготовки керівників освітніх установ 

відповідно до вимог часу; 

створення: 

умов для отримання освіти та набуття компетентностей; 

умов для реалізації принципу “Освіта протягом життя”; 
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єдиного інформаційного медіа-освітнього простору регіону; 

дієвої системи дистанційного навчання, здійснення на її основі 

ефективного впровадження й використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній діяльності; 

здійснення комплексу технічних заходів щодо пожежної та техногенної 

безпеки, охорони праці та санітарно-епідеміологічного благополуччя закладів 

освіти області; 

створення безпечного освітнього середовища та сучасної матеріально-

технічної бази закладів освіти, реалізація заходів, спрямованих на забезпечення 

інформатизації освіти; 

здійснення ефективної системи моніторингу якості освіти в регіоні; 

поглиблення всеукраїнського та міжнародного співробітництва; 

підвищення соціального статусу педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, проведення для працівників навчально-методичних семінарів, 

науково-практичних конференцій, тренінгів з питань використання 

інформаційно-комунікативних технологій в освітній діяльності тощо. 
Критерії досягнення: 
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у 

сільській місцевості;  
поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

закладів загальної середньої освіти області; 
збільшення відсотка охоплення учнів позашкільною освітою; 
створення додаткових місць дошкільної освіти. 
Джерела фінансування: державний бюджет, обласний  бюджет, місцеві 

бюджети та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному 
законодавству. 

 
6.3. Охорона здоров’я 

 
Головна мета: забезпечення доступності для пацієнтів послуг медичної 

допомоги як первинної, так і спеціалізованої відповідної якості, ефективного 

використання ресурсів галузі охорони здоров’я, поліпшення стану здоров’я 

населення, у першу чергу за рахунок зниження захворюваності та смертності від 

серцево-судинних захворювань, онкологічної патології та інших соціально 

обумовлених недугів, збереження репродуктивного здоров’я. 

Завдання та заходи: 

внесення змін до спроможних мереж надання первинної медичної 

допомоги за рахунок розвитку мережі амбулаторій з метою задоволення запитів 

населення на послуги первинної медичної допомоги відповідної якості, повноти 

здійснення скринінгових досліджень на первинному рівні надання медичної 

допомоги;  

інформованість пацієнтів з артеріальною гіпертензією та залучення їх до 

участі у лікуванні і моніторингу факторів ризику, у тому числі шляхом 

продуктивної діяльності шкіл здоров’я для пацієнтів з неінфекційними 

захворюваннями; 

дооснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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відповідно до табеля оснащення; 

підготовка та перепідготовка спеціалістів, проведення тренінгів для 

медичних працівників всіх рівнів; 

забезпечення моніторингу за станом виявлення серцево-судинних 

захворювань, лікування хворих відповідно до діючих стандартів та використання 

сучасних медичних технологій у лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда 

та гострий мозковий інсульт; 

підвищення якості надання медичної допомоги шляхом використання 

нових клінічних протоколів (клінічних маршрутів пацієнтів) для надання 

медичної допомоги при різних нозологічних формах захворювань у закладах 

охорони здоров’я області; 

упровадження в діяльність закладів охорони здоров’я новітніх методик 

лікування, використання сучасної лікувально-діагностичної апаратури; 

забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та 

збереження репродуктивного здоров’я населення області; 

забезпечення витратними матеріалами потреб кардіохірургічної служби 

області; 

заходи з розвитку донорства крові та її компонентів; 

забезпечення лікарськими засобами (цитостатичними препаратами, 

препаратами супроводу та факторами згортання) хворих гематологічного 

профілю; 

забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами  та реактивами 

для визначення рівня імуносупресивних  засобів у крові хворих після 

трансплантації; 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД у Дніпропетровській області; 

розроблення плану розвитку Дніпропетровського госпітального округу на 

період до трьох років. 

Критерії досягнення: 

зниження рівня госпіталізації пацієнтів з артеріальною гіпертензією на 

10%; 

збільшення кількості пацієнтів, що отримали стентування при гострому 

інфаркті міокарда із елевацією сегмента ST на 10%; 

зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда на 0,05%; 

зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі до 

10 ліжко-днів; 

забезпечення хворих імуносупресивними препаратами протягом першого 

року після трансплантації; 

зниження на 5% рівня смертності від ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, 

зумовлених ВІЛ; 

затвердження госпітальною радою плану розвитку Дніпропетровського 

госпітального округу на період до трьох років. 

Джерела фінансування: державний бюджет, обласний та місцеві 

бюджети, інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству. 
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6.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 

Головна мета: 

Підвищення ефективності реалізації державної молодіжної  політики 

шляхом навчання молодіжних працівників та створення молодіжних 

центрів/просторів/ХАБів для зміцнення соціального статусу молоді у структурах 

суспільства, які оновлюються або змінюються, посилення правової, економічної 

й соціальної захищеності молодого покоління. 

 

Основні напрямки та завдання розвитку: 

виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у 

тому числі програми “Молодіжний працівник”; 

моніторинг функціонування молодіжних центрів/просторів/хабів. 
 

Критерії досягнення: 

Забезпечення навчання молодіжних працівників територіальних громад 

області шляхом проведення тренінгів, семінарів, форумів та інших заходів 

неформальної освіти за державною програмою “Молодіжний працівник”, а 

також іншими програмами, спрямованих на підвищення компетенцій осіб, які 

працюють з молоддю (молодіжних працівників). 

Створення сучасної молодіжної інфраструктури у вигляді мережі 

молодіжних центрів/просторів/хабів на базі існуючих закладів культури, освіти 

тощо та інших приміщень; забезпечення функціонування таких закладів у 

відповідності до потреб молоді громади. 

 

Джерела фінансування: 

Обласний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

 

6.5. Захист прав дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 

 
Головна мета: охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, усиновленням та сімейними формами виховання: опіка (піклування), 
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. 

Основні заходи та завдання: 
сприяння збільшенню кількості кандидатів у прийомні сім’ї та дитячі 

будинки сімейного типу з метою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування до сімейних форм виховання; 
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своєчасне виявлення та облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, надання у визначений законодавством строк таким 
дітям статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 

усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
влаштування дітей під опіку (піклування), до прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу. 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
до форми, наближеної до сімейної, а саме до малих групових будинків; 

організація заходів до Дня захисту дітей, Дня усиновлення з метою 
підтримки та розвитку національного усиновлення, сімейних форм виховання. 

Критерії досягнення: 
збільшення у сімейних формах виховання на 0,5% чисельності дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 1% у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях. 

Джерела фінансування: Обласний бюджет. 

 
 

6.6. Культура 
 

Головна мета: забезпечення збереження мережі закладів культури, 

створення умов та інструментів ефективної діяльності в сфері культури.  

 

Основні заходи та завдання: 

формування повного базового набору культурних послуг в сільських, 

селищних, міських територіальних громадах; 

розробка та впровадження запобіжних механізмів скорочення культурних 

послуг внаслідок закриття закладів культури органами місцевого 

самоврядування; 

забезпечення рівного доступу до культурних послуг для громадян всіх 

вікових та соціальних груп незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

розширення переліку культурних послуг (платних та безоплатних); 

створення культурних продуктів у сфері креативних індустрій; 

формування та організація проведення фестивалів, мистецьких виставок, 

концертів, вистав, творчих конкурсів, основних культурно-мистецьких заходів 

та взаємозбагачення національних культур; 

оновлення бібліотечних фондів, оптимізація змістовної частини роботи 

музеїв та бібліотек; 

підвищення рівня духовно-національної свідомості та ідентичності 

українського народу шляхом ревіталізації пам’яток об’єктів культурної 

спадщини; 

сприяння територіальним громадам в актуалізації об’єктів культурної 

спадщини для внесення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

підтримка та популяризація традиційних народних промислів і мистецьких 

творчих доробків; 
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впровадження стандартів української мови та вимог до рівня володіння 

нею для поступового формування єдиного мовно-інформаційного простору; 

інформування населення щодо культурного розвитку області та подій 

культурного життя Дніпропетровщини;  

інформаційна підтримка сучасного культурного життя шляхом створення 

та оприлюднення документальних фільмів, відеороликів та інших відеоконтентів 

з популяризації культурної спадщини; 

покращення професійної підготовки та перепідготовки кадрів мистецької 

освіти, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів; 

забезпечення повноти підключення закладів культури до 

широкосмугового Інтернету; 

підтримка вивчення і пропагування багатокультурної спадщини області; 

стимулювання розвитку та ефективного реагування на зміни у культурних 

тенденціях; 

розвиток культурних ініціатив місцевих спільнот, налагодження співпраці 

між громадськими організаціями та ініціативами різних національних та 

етнічних громад області (через проведення форумів, фестивалів, 

років/місяців/днів національних культур, пріоритет заходів, які передбачають 

широкі партнерські зв'язки тощо); 

збереження будівель закладів культури області, виконання необхідних 

ремонтних і реставраційних робіт; придбання сучасних музичних інструментів 

та звукової апаратури, створення нових сучасних костюмів для творчих 

колективів закладів культури.  

 

Критерії досягнення: 

створення сучасного іміджу закладів культури обласного підпорядкування 

шляхом виконання капітального ремонту та реконструкції  

(12 об’єктів); 

проведення 45 сучасних виставок музейних експонатів, театралізованих та 

музичних інтерактивних музейних виставок для цільових аудиторій; 

придбання сучасних музичних інструментів та оновлення наявних 

інструментів та звукової апаратури, пошиття костюмів для творчих колективів 

закладів культури; 

оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки обласних бібліотек 

(придбання літератури та періодичних видань у кількості  

2556 видань, 2911 примірники нових книжок); придбання новітніх видань 

художньої літератури українською мовою; 

виготовлення соціальних аудіо-, відеороликів, документальних, 

навчальних, науково-популярних фільмів, інформаційних сюжетів 

інвентаризація пам’яток археології та історії, виготовлення документів на 

об’єкти культурної спадщини (360). 

 

Джерела фінансування: обласний бюджет та інші джерела фінансування, 

які не суперечать чинному законодавству. 
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6.7. Фізичне виховання та спорт 
 

Головна мета: 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом населення 

Дніпропетровської області, підвищення результатів спорту вищих досягнень. 

 

Основні заходи та завдання: 

виконання плану заходів щодо реалізації в Дніпропетровській області 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація на  

2021 рік, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 

17.09.2020 № Р-646/0/3-20; 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

здійснюється згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України від 

04.10.2018 № 4607 “Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне 

оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, 

Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його 

проведення”; 

виконання плану заходів щодо організації на території Дніпропетровської 

області оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в 

рамках соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України” на 

території Дніпропетровської області затверджених розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 02.06.2021 № Р-500/0/3-21; 

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною 

культурою та масовим спортом;  

популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації; 

збільшення кількості населення, яке займається всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості; 

максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді, у тому числі й 

молоді з обмеженими фізичними можливостями, у дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму;  

проведення обласних спортивно-масових змагань і забезпечення 

підготовки та гідного виступу спортсменів регіону на державних і міжнародних 

змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту; 
поліпшення розвитку спортивної інфраструктури області; 

поліпшення матеріально-технічної спортивної бази, що дасть можливість 

створення умов для поліпшення здоров’я населення; 

забезпечення діяльності фізкультурно-спортивних товариств “Колос”, 

“Спартак”, “Україна”, “Динамо”, комунального закладу “Обласна школа вищої 

спортивної майстерності” Дніпропетровської обласної ради, регіональних 

центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” та фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи з 

бадмінтону, комунального закладу “Центр олімпійської підготовки з дзюдо” 

Дніпропетровської обласної ради. 



33                                

 

Критерії досягнення:  
підвищення рівня охоплення населення руховою активністю до 24,8%; 

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та 

фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до 

встановлених стандартів, зростання кількості спортивних клубів на 5%; 

створення розгалуженої мережі спортивних споруд, які відповідають 

стандартам; 

поліпшення результатів виступів спортсменів області на всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях. 

Джерела фінансування: обласний бюджет та інші джерела фінансування, 

які не суперечать чинному законодавству. 

 

 

7. Інноваційний розвиток регіону на основі смарт-спеціалізації 
 

7.1. Науково-технічна та інноваційна діяльність 
 

Головна мета: активізація інноваційних процесів в економіці області, 

повноцінне використання науково-технічного та виробничо-ресурсного 

потенціалу, підтримка розвитку науки та формування ефективної інноваційної 

інфраструктури в регіоні. 

Основні завдання:  

сприяння впровадженню науково-технічних розробок у базових галузях 

промисловості; 

проведення обласного конкурсу проєктів “Молоді вчені – 

Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення; 

проведення обласних конкурсів “Краща рада молодих вчених” 

і “Кращий молодий вчений”; 

проведення в області інтерактивних заходів, присвячених популяризації 

науки; 

організація і фінансова підтримка проведення науково-комунікативних 

заходів закладів вищої освіти та наукових установ, у тому числі міжнародних; 

сприяння впровадженню науково-технічних розробок у промисловість; 

створення й постійне поповнення бази даних стосовно потенційних 

виконавців інноваційних проєктів. 

Критерії досягнення:  
кількість переможців в обласних конкурсах „Краща рада молодих вчених” 

і „Кращий молодий вчений”, визначена регіональною цільовою програмою 

„Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2024 роки (проєкт), становить 12 кращих 

молодих учених та 3 кращі ради молодих учених щороку; 

25 науковців-переможців, які отримають матеріальні заохочення 

в обласному конкурсі проєктів “Молоді вчені – Дніпропетровщині”; 
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створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити підвищення 

конкурентоспроможності продукції, ефективне використання наявного науково-

технологічного потенціалу шляхом організації інноваційних підприємств, 

подальше стале зростання темпів цієї роботи; 

збільшення частки інноваційно-активних підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств області. 

Джерела фінансування: обласний бюджет, інші кошти, не заборонені 

законодавством. 

 

 

8. Розвиток громад 
 

Головна мета: продовження реалізації державної політики у сфері 

децентралізації влади, реформуванні місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою; здійснення підтримки розвитку та 

дієздатності новостворених територіальних громад. 

Завдання та заходи: 

участь у формуванні, вдосконаленні та імплементації відповідного 

законодавства, нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою в 

рамках виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 

продовження роботи щодо реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р; 

здійснення методично-консультативного супроводу діяльності 

територіальних громад у зв’язку із зміною адміністративно-територіального 

устрою; 

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення розвитку територіальних громад; 

проведення семінарів, практикумів, надання методичної допомоги 

територіальним громадам при підготовці проєктів регіонального розвитку для 

отримання коштів державного бюджету на розвиток інфраструктури, а також для 

участі в конкурсі інвестиційних програм та проєктів, які можуть фінансуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, 

депутатів місцевих рад, проведення щорічних обласних науково-практичних 

конференцій, у тому числі виїзних, на базі органів місцевого самоврядування 

області; 

сприяння громадським організаціям та залучення територіальних громад 

до реалізації проєктів (програм), які фінансуються за рахунок коштів 

міжнародної технічної допомоги, що надається країнами-донорами та 

міжнародними організаціями; 

залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного 

розвитку територій, що реалізовуватимуться за кошти обласного і державного 

бюджетів та міжнародної технічної допомоги; 
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проведення оцінки спроможності територіальних громад відповідно до 

Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 (із змінами), та 

моніторинг стану їх розвитку; 

проведення навчань та надання методичної допомоги посадовим особам 

місцевого самоврядування з питань децентралізації фінансової системи, 

підготовки регіональних проєктів і програм, розроблення містобудівної 

документації, забезпечення ефективного управління земельними ресурсами; 

сприяння покращенню якості надання послуг у сфері освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення територіальних громад тощо; 

продовження реалізації пілотного проєкту із створення в територіальних 

громадах центрів безпеки з пожежно-рятувальними командами. 

Критерії досягнення: 

територіальні громади Дніпропетровської області мають високий та 

середній рівень спроможності; 

гарантоване отримання громадянами мінімально необхідного набору 

публічних послуг та сервісів. 

Джерела фінансування: кошти бюджетів усіх рівнів, інші кошти,                  

не заборонені законодавством. 

 

 

 

Директор департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації                                                                         Андрій РУБАН 

 

                                                                         



Додаток 1  

до проєкту Програми соціально-

економічного та культурного 

розвитку Дніпропетровської 

області на 2022 рік 

 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
економічного і соціального розвитку  

області на 2022 рік 
 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2022 рік 

(програма) 

 

I. Промисловість 
 

  

у тому числі:   

Обсяг реалізованої промислової продукції у 
діючих цінах,  усього 

млрд грн 646,7 

Індекс загального росту обсягів виробництва 
промислової продукції (у % до попереднього року) 

% 100,1 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів млрд грн 268,9 

Індекс промислової продукції % 100,4 

Переробна промисловість  млрд грн 334,7 

Індекс промислової продукції % 100,1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

млрд грн 42,4 

Індекс промислової продукції % 102,3 

Виробництво коксу млрд грн 19,7 

Індекс промислової продукції % 100,5 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 

млрд грн 
18,5 

Індекс промислової продукції % 100,2 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції  

млрд грн 
21,8 

Індекс промислової продукції % 100,2 



 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2022 рік 

(програма) 

Металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів 

млрд грн 207,2 

Індекс промислової продукції % 100,3 

Машинобудування млрд грн 18,0 

Індекс промислової продукції % 100,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

млрд грн 43,1 

Індекс промислової продукції % 100,0 

II. Сільське господарство   

Валова сільськогосподарська продукція в  

господарствах усіх категорій у цінах  

2016 року,  усього 

млн грн 

37496,4 

у % до попереднього року % 101,0 

Виробництво основних видів 

сільськогосподарської продукції 
  

Зернові культури (у заліковій вазі) тис. тонн 
3771,4 

у % до попереднього року % 88,3 

Цукрові буряки (фабричні) тис. тонн 
25,1 

у % до попереднього року % 100,4 

Соняшник (у заліковій вазі) тис. тонн 
1264,0 

у % до попереднього року % 100,6 

Реалізація худоби та птиці в живій вазі тис. тонн 337 

у % до попереднього року % 101,0 

Молоко тис. тонн 270,2 

у % до попереднього року % 100,0 

Яйця млн шт. 763,0 

у % до попереднього року % 100,1 

IIІ. Інвестиційна діяльність   

Капітальні інвестиції  млн грн 66000,0 



 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2022 рік 

(програма) 

у фактичних цінах, у % до попереднього року % 106,0 
Обсяг прямих іноземних інвестицій,  
за наростаючим підсумком, усього 

млн дол. 
США 

5600,0 

у % до попереднього року % 105,7 
 
IV. Зовнішньоторговельний оборот товарів та 
послуг 
 

  

Обсяг зовнішньоторговельного обороту 
млн дол. 

США 

14800,0 

у % до попереднього року % 106,1 

Обсяг експорту 
млн дол. 

США 

9500,0 

у % до попереднього року % 107,2 

Обсяг імпорту 
млн дол. 

США 

5300,0 

у % до попереднього року % 104,1 
V. Фінансові показники   
Доходи місцевих бюджетів  -  млн грн 51752,3 
в тому числі:    
доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з 
держбюджету)  

млн грн 
40030,4 

трансферти з держбюджету млн грн 11721,8 
Видатки місцевих бюджетів  -  млн грн 51752,3 
у тому числі трансферти до державного 
бюджету 

млн  грн 
2849,6 

 

VІ. Показники рівня життя 
 

  

Фонд оплати праці  млн грн 130065,9 

Середньомісячна заробітна плата грн 15179,0 

Заборгованість із виплати заробітної плати (на 
кінець року), усього  

млн грн 125,3 

 
VIІ. Населення та ринок праці 
 

 
 

Середньорічна чисельність наявного населення  тис. осіб 3089750 

у % до попереднього року % 99,1 

Рівень безробіття (за методологією МОП) 
 

% 
9 

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець 
періоду) 

тис. осіб 26,0 

у % до попереднього року % 96,3 

3 



 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2022 рік 

(програма) 

 

VІII. Розвиток малого підприємництва 
 

  

Кількість малих підприємств на  
10 тис. населення 

один. 93 

у % до попереднього року % 100 

Чисельність найманих працівників у малому 
підприємництві  

тис. осіб 132 

у % до попереднього року % 102 
Питома вага продукції, виробленої малими 
підприємствами 

% 15,8 

Кількість середніх підприємств на  
10 тис. населення 

один. 4 

у % до попереднього року % 100 
Чисельність найманих працівників у середньому 
підприємництві  

тис. осіб 265 

у % до попереднього року % 102 
Питома вага продукції, виробленої середніми 
підприємствами 

% 26 

Чисельність підприємців – фізичних осіб тис. осіб 145 

у % до попереднього року % 104 

 

 

Директор департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації                                                                  Андрій РУБАН



Додаток 2  

до проєкту Програми соціально- 

економічного та культурного розвитку  

Дніпропетровської області на 2022 рік 

 

 
ПЕРЕЛІК 

інвестиційних проєктів та заходів щодо забезпечення виконання завдань 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік 
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Житлове будівництво та придбання житла 
у територіальних громадах 
Дніпропетровської області, у тому числі 
шляхом надання грошової компенсації для 
забезпечення житлом, яке прийняте в 
експлуатацію на первинному або 
вторинному ринку, громадянам, які 
перебувають на обліку потребуючих 
поліпшення житлових умов за місцем 
проживання відповідно до законодавства 
та на обліку в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги з числа осіб, визначених 
пунктами 19, 20 частини першої статті 6 та 
пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 
Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”, а 
саме: особи з інвалідністю внаслідок війни 
ІІІ групи, що настала внаслідок поранення, 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації; 
 
департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації, 
 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою),  
 
Дніпропетровське 
регіональне управління 
державної спеціалізованої 
фінансової установи 
“Державний фонд сприяння 

Поліпшення житлових умов, отримання 
та реалізація технічних умов на 
приєднання до електричних мереж, 
приєднання житлових будинків до мереж 
газопостачання та водопостачання, 
створення соціального житла, придбання 
житла або надання грошової компенсації 
для забезпечення житлом пільгових 
верств населення, а саме: осіб, 
визначених пунктами 19, 20 частини 
першої статті 6 та пунктами 11 – 14 
частини другої статті 7 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту” – особи з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, 
що настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції та операції 
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контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції та операції 
Об’єднаних сил, учасники бойових дій, які 
дістали поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції та операції Об’єднаних сил, 
учасники бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції та операції об’єднаних сил, інші 
учасники бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції та операції Об’єднаних сил, а 
також шляхом надання пільгових 
довгострокових кредитів 
 

молодіжному житловому 
будівництву” (за згодою),  
 
Обласна спеціалізована 
кредитно-фінансова 
безприбуткова 
господарська організація 
“Дніпропетровський 
обласний фонд підтримки 
житлового будівництва  
на селі” (за згодою) 

Об’єднаних сил, учасники бойових дій, 
які дістали поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в 
антитерористичній операції та операції 
Об’єднаних сил, учасники бойових дій, 
які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції та операції 
Об’єднаних сил, інші учасники бойових 
дій, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції та операції 
Об’єднаних сил 

Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт закладів освіти у 
територіальних громадах 
Дніпропетровської області, у тому числі 
закладів спільної територіальної власності 
 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації; 

Забезпечення умов для належного 
перебування та навчання дітей; 
виконання енергозберігаючих заходів 

Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт медичних закладів у 
територіальних громадах 
Дніпропетровської області, у тому числі 
закладів спільної територіальної власності 
 
 
 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації; 

Створення умов для забезпечення 
надання кваліфікованої медичної 
допомоги; виконання енергозберігаючих 
та екологічних заходів 
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Реставрація, реконструкція та капітальні 
ремонти закладів культури у 
територіальних громадах 
Дніпропетровської області, у тому числі 
закладів спільної територіальної власності 
 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації; 

Збереження історичних пам’яток та 
створення умов для забезпечення 
культурного дозвілля 

Будівництво, реконструкція та капітальні 
ремонти об’єктів фізкультури та спорту у 
територіальних громадах 
Дніпропетровської області, у тому числі 
закладів спільної територіальної власності 
 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

Забезпечення спортивного виховання 
молоді та культурного дозвілля населення 

Будівництво, реконструкція та капітальні 
ремонти закладів соціального захисту 
населення у територіальних громадах 
Дніпропетровської області, у тому числі 
закладів спільної територіальної власності 
 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

Поліпшення умов для надання 
кваліфікованої допомоги соціально 
незахищеним верствам населення 

Благоустрій та реалізація 
інфраструктурних проєктів у 
територіальних громадах 
Дніпропетровської області 
 
 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації  
 
Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Поліпшення стану соціальної та 
транспортної інфраструктури регіону, 
підвищення якості життя населення. 
 
Виконання меморандуму про співпрацю з 
ОСББ, капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення, висадження 
дерев у населених пунктах області, 
будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт парків, фасадів, зон 
відпочинку, благоустрій для поліпшення 
умов проживання мешканців області 
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Проєктування, будівництво, реконструкція 
та розширення аеропортів 
Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації, 
 
департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

Створення умов для обслуговування 
пасажирів відповідно до чинних 
нормативів, а також для обслуговування 
міжнародного авіасполучення, повітряних 
перевезень, вантажних терміналів, 
соціально та стратегічно значущих для 
Дніпропетровської області 

Капітальний та поточний ремонт об’єктів 
житлового господарства  

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Поточний ремонт інженерних 
внутрішньобудинкових мереж 
теплопостачання, посилення 
внутрішньобудинкових електромереж 
житлових будинків та гуртожитків 
комунальної власності, капітальний 
ремонт покрівель, внутрішньобудинкових 
мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення житлових будинків та 
гуртожитків, відновлення ліфтового 
господарства комунальної власності 
 

Реконструкція, реставрація, проведення 
поточного та капітального ремонту, 
технічне переоснащення житлових 
будинків об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 
Дніпропетровської області на умовах 
спільного фінансування 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації, 
 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 
 
 

Стимулювання розвитку та створення 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 
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Упровадження енергозбережних заходів 
на підприємствах водопостачання 
Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 
 

Економія енергоносіїв, а саме – 
електроенергії 

Будівництво, реконструкція 
каналізаційних, водопровідних мереж та 
обладнання у територіальних громадах 
Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 
 

Забезпечення безперебійним 
централізованим водопостачанням, 
підвищення якості питної води та 
забезпечення санітарного водовідведення 

Придбання сучасної спецтехніки для 
виконання робіт із санітарного очищення 
та благоустрою населених пунктів 
Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 
 

Гарантування санітарного та екологічного 
видалення й утилізація відходів 

Будівництво, реконструкція, капітальний 
та поточний ремонти, експлуатаційне 
утримання комунальних доріг та вулиць 
населених пунктів, доріг загального 
користування місцевого значення та доріг 
загального користування державного 
значення Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації, 
 

Комунальне підприємство 
“Експлуатація автомобільних 
доріг” Дніпропетровської 
обласної ради”,  
 

Служба автомобільних доріг 
у Дніпропетровській області  
(за згодою) 
 

Підвищення рівня безпеки руху, 
продовження будівництва другої черги 
Південного обходу м. Дніпра, об’їзної 
дороги м. Кривий Ріг (південного та 
північного обходу), а також 
облаштування спеціальних майданчиків 
для зупинки великовагових транспортних 
засобів на автомобільних дорогах 
загального користування місцевого та 
державного значення 

Утримання штучних споруд та інших 
об’єктів дорожньої та транспортної 
інфраструктури по Дніпропетровській 
області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації,  

Забезпечення ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на об’єктах усіх 
форм власності, у тому числі на 
автомобільних дорогах загального 
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Служба автомобільних доріг 
у Дніпропетровській області 
(за згодою) 
 

користування місцевого та державного 
значення 

Придбання комерційних вузлів обліку та 
засобів дистанційної передачі результатів 
вимірювання 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації, 
 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 

Забезпечення комунальними 
підприємствами, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області, 
загального обліку послуг з постачання 
теплової енергії, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та 
забезпечення відповідною обліковою 
інформацією споживачів таких послуг, 
що передбачено Законом України “Про 
комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання” 
 

Розбудова індустріальних парків на 
території Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації, 
 

департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації, 
управління паливно-
енергетичного комплексу та 
енергозбереження 
облдержадміністрації,  
 

юридичний департамент 
облдержадміністрації, 

Створення сприятливого іміджу регіону 
та підвищення інноваційної активності за 
рахунок пошуку приватних та грантових 
ресурсів. Будівництво інженерних споруд 
та комунікаційних мереж. Облаштування 
території парків. Залучення учасників 
(інвесторів) 
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департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
 

органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 
 

Створення рекреаційних туристичних зон 
на території Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації,  
 

департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації,  
 

юридичний департамент 
облдержадміністрації,  
 

департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
 

органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 

Розвиток промислового, зеленого, 
історичного, фольклорного, подієвого, 
екстремального та інших видів туризму 

 
 

Директор департаменту економічного  

розвитку облдержадміністрації                                                                                                                             Андрій РУБАН 
 



 

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

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
економічного та соціального розвитку  

Дніпропетровської області на 2023 – 2024 роки 
 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2023 рік, 
прогноз 

2024 рік, 
прогноз 

I. Промисловість     
у тому числі:    

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, усього 
млрд грн 653,7 655,2 

Індекс загального росту обсягів 

виробництва промислової продукції  

(у % до попереднього року) 

% 100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
млрд грн 271,0 271,8 

Індекс промислової продукції % 100,2 100,0 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 
млрд грн 43,1 43,7 

Індекс промислової продукції % 101,8 101,3 

Виробництво коксу млрд грн 19,9 20,0 

Індекс промислової продукції % 100,3 100,1 

Виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 
млрд грн 19,1 19,6 

Індекс промислової продукції % 101,5 103,0 

Виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

млрд грн 22,0 22,5 

Індекс промислової продукції % 100,0 100,0 

Металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих 

виробів 

млрд грн 208,7 209,1 

Індекс промислової продукції % 100,1 100,0 

Машинобудування млрд грн 18,4 19,0 

Індекс промислової продукції % 101,3 100,0 

Постачання електроенергії, газу,  

пари та кондиційованого повітря млрд грн 
43,1 43,1 

Індекс промислової продукції % 100,0 100,0 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2023 рік, 
прогноз 

2024 рік, 
прогноз 

II. Сільське господарство    

Валова продукція сільського 
господарства за всіма категоріями 
господарств у цінах 2010 року, усього 

млн грн 38058,8 38820,2 

у % до попереднього року % 101,5 102,0 

Виробництво основних видів 
сільськогосподарської продукції 

   

Зернові культури (у заліковій вазі) тис. тонн 3777,4 3786,0 
у % до попереднього року % 100,2 100,2 
Цукрові буряки (фабричні) тис. тонн 25,2 25,2 
у % до попереднього року % 100,4 100,0 
Соняшник (у заліковій вазі) тис. тонн 1271,0 1284,0 
у % до попереднього року % 100,6 101,0 
Реалізація худоби та птиці  
в живій вазі 

тис. тонн 
340,4 347,2 

у % до попереднього року % 101,0 101,0 

Молоко тис. тонн 270,5 270,7 

у % до попереднього року % 100,1 100,1 

Яйця млн шт. 763,5 764,5 

у % до попереднього року % 100,1 100,1 

IIІ. Інвестиційна діяльність    
Обсяг капітальних інвестицій за 
рахунок усіх джерел фінансування у 
фактичних цінах 

млн грн 70000,0 74000,0 

у фактичних цінах у % до 
попереднього року 

% 106 106 

Обсяг прямих іноземних інвестицій  
за наростаючим підсумком, усього 

млн дол. 
США 

6000,0 6450,0 

у % до попереднього року % 107,1 107,5 
IV. Зовнішньоторговельний оборот 
товарів та послуг 

   

Обсяг зовнішньоторговельного 
обороту 

млн дол. 
США 

16000,0 17300,0 

у % до попереднього року % 108,1 108,1 
Обсяг експорту млн дол. 

США 
10300,0 11200,0 

у % до попереднього року % 108,4 108,7 
Обсяг імпорту млн дол. 

США 
5700,0 6100,0 

у % до попереднього року % 107,5 107,0 
V. Фінансові показники    

Доходи місцевих бюджетів – всього 
 

млн грн 55566,4 58934,3 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2023 рік, 
прогноз 

2024 рік, 
прогноз 

в тому числі:     
доходи місцевих бюджетів (без 
трансфертів з держбюджету)  

млн грн 42137,6 45000,8 

трансферти з держбюджету млн грн 13428,8 13933,6 
Видатки місцевих бюджетів  -  млн грн 55566,4 58934,3 
у тому числі трансферти до 
державного бюджету 

млн грн 3303,8 3935,6 

VІ. Показники рівня життя    

Фонд оплати праці  млн грн 143332,7 157665,9 

Середньомісячна заробітна плата грн 17046 18922 

VIІ. Населення та ринок праці    

Середньорічна чисельність наявного 

населення  

тис. осіб 3065030 3040510 

у % до попереднього року % 99,2 99,2 

Рівень безробіття (за методологією 

МОП) 

% 8 8 

VІII. Розвиток малого та 

середнього підприємництва 

   

Кількість малих підприємств на  
10 тис. населення 

один. 94 95 

у % до попереднього року % 101 101 

Чисельність найманих працівників у 
малому підприємництві  

тис. осіб 
134 136 

у % до попереднього року % 101 101 
Питома вага продукції, виробленої 
малими підприємствами 

% 15,9 16,0 

Кількість середніх підприємств на  
10 тис. населення 

один. 4 4 

у % до попереднього року % 100 100 
Чисельність найманих працівників у 
середньому підприємництві  

тис. осіб 268 271 

у % до попереднього року % 101 101 
Питома вага продукції, виробленої 
середніми підприємствами 

% 27 28 

Чисельність підприємців – фізичних 
осіб 

тис. осіб 150 158 

у % до попереднього року % 103 105 

 

Директор департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації                                                                      Андрій РУБАН 
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Додаток 4  

до проєкту Програми соціально-

економічного та культурного 

розвитку Дніпропетровської 

області на 2022 рік 

 

ПЕРЕЛІК  

регіональних цільових програм, які передбачається фінансувати  

у 2022 році (за напрямами) 
 

№ 

з/п 

Назва програми, 

(рішення обласної ради, дата, 

№), замовник 

Термін дії 

програми, 

роки 

Мета програми  

(згідно відповідних рішень 

обласної ради) 

Екологічні програми 

1.  Програма створення і 

використання матеріальних 

резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх 

наслідків у Дніпропетровській 

області до 2022 року 

(від 24.04.2003 №137-8/XXIV, 

від 23.03.2007 №111-7/V, 

від 15.03.2013 №410-18/VІ, 

від 21.06.2013 №445-19/VI, 

від 26.09.2014 №570-27/VI, 

від 29.04.2015 №623-30/VI, 

від 21.10.2015 №693-34/VI, 

від 29.07.2016 №78-5/VII, 

від 24.03.2017 №166-8/VII, 

від 16.03.2018 №307-12/VII, 

від 26.02.2021 №33-4/VIII) 

Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

До 2022 Забезпечення можливості 

реального та ефективного 

функціонування Єдиної 

державної системи запобігання 

та реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та 

природного характеру з 

найменшими фінансовими 

витратами 

2.  Регіональна цільова програма 

захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру, забезпечення 

пожежної безпеки 

2021-2025 Захист населення і територій 

від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру в мирний час і в 

особливий період, запобігання 

виникненню можливих 

http://212.3.96.115/decisions/34/915
http://212.3.96.115/decisions/35/960
http://212.3.96.115/decisions/43/1114
http://212.3.96.115/decisions/46/1196
http://212.3.96.115/decisions/50/1295
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/v-session-of-dnipropetrovsk-oblasna-rada/rishennya-pro-zminu-rishennya/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/166-8vii/
https://oblrada.dp.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/307/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-88/
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Дніпропетровської області на 

2021 – 2025 роки 

(від 26.02.2021 №27-4/VIII) 

Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

надзвичайних ситуацій і 

мінімізація їх наслідків 

3.  Регіональна Програма з 

локалізації та ліквідації 

амброзії полинолистої та 

інших карантинних організмів 

на території 

Дніпропетровської області 

протягом 2012 – 2026 років 

(від 23.03.2012 №259-12/VI, 

від 15.03.2013 №420-18/VI, 

від 08.11.2013 №485-21/VI, 

від 21.10.2015 №693-34/VI) 

Управління агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

2012-2026 Проведення комплексу заходів 

із локалізації та ліквідації 

вогнищ карантинного бур’яну 

– амброзії полинолистої на 

території Дніпропетровської 

області, зменшення кількості 

випадків захворювання на 

алергію серед населення, 

пов’язаних з цвітінням 

амброзії, підвищення 

ефективності виробництва 

сільськогосподарської 

продукції, посилення уваги 

широких верств населення та 

громадськості до існуючої  

проблеми шляхом 

популяризації знань та 

роз’яснень щодо шкідливості 

бур’яну-алергену, приведення 

в належний фітосанітарний, 

екологічний та естетичний 

стан території області, 

забезпечення контролю за 

виконанням заходів проти 

карантинного бур’яну 

підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від 

форм власності, посадовими 

особами та громадянами 

4.  Дніпропетровська обласна 

комплексна програма 

(стратегія) екологічної 

безпеки та запобігання змінам 

клімату на 2016 – 2025 роки 

(від 21.10.2015 №680-34/VI, 

від 15.06.2016 №57-4/VII, 

від 02.12.2016 №132-7/VII, 

2016-2025 Створення екологічно 

безпечних та комфортних умов 

для життя населення 

Дніпропетровської області 

шляхом зменшення 

антропогенного навантаження 

й відновлення довкілля за 

рахунок упровадження 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d1%86%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d1%85-2/
http://212.3.96.115/decisions/28/763
http://212.3.96.115/decisions/34/927
http://212.3.96.115/decisions/37/989
http://212.3.96.115/decisions/50/1295
http://212.3.96.115/decisions/50/1316
http://212.3.96.115/decisions/56/1458
http://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-28/
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від 24.03.2017 №174-8/VII, 

від 14.07.2017 №198-9/VII, 

від 11.10.2017 №241-10/VII, 

від 01.12.2017 №282-11/VII, 

від 16.03.2018 №316-12/VII, 

від 16.03.2018 №317-12/VII, 

від 22.06.2018 №357-13/VII, 

від 19.10.2018 №380-14/VII, 

від 07.12.2018 №410-15/VII, 

від 07.12.2018 №411-15/VII, 

від 22.02.2019 №452-16/VII, 

від 22.02.2019 №451-16/VII, 

від 16.08.2019 №476-17/VII, 

від 25.10.2019 №510-18/VII, 

від 13.12.2019 №544-20/VII, 

від 14.02.2020 №561-21/VII, 

від 27.03.2020 №583-22/VII, 

від 05.06.2020 №604-23/VII, 

від 26.02.2021 №32-4/VIII) 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

інноваційних технологій 

виробництва, зменшення 

викидів парникових газів та 

підвищення рівня екологічної 

культури і свідомості 

суспільства 

Розвиток реального сектору  

(економічні програми) 

5.  Програма створення та 

ведення містобудівного 

кадастру  Дніпропетровської 

області на 2013 − 2022 роки 

(від 15.03.2013 №421-18/VІ, 

від 05.12.2014 №593-28/VI, 

від 02.12.2016 №130-7/VII, 

від 14.07.2017 №205-9/VII, 

від 16.08.2019 №482-17/VII) 

Управління містобудування 

та архітектури 

облдержадміністрації 

2013–2022 Розроблення та впровадження 

геоінформаційної 

автоматизованої системи 

містобудівного кадастру 

області, ефективне 

використання територій 

земельних ресурсів, 

забезпечення суб’єктів 

містобудівної та інвестиційної 

діяльності актуальною 

комплексною, достовірною 

інформацією, що має 

юридичну силу, про чинні на 

території Дніпропетровської 

області містобудівні 

регламенти, про містобудівну 

цінність різних територій, їх 

фактичний стан і 

http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/174-8vii/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/198-9vii-
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/241-10vii-11-10-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/№-282-11viі-01-12-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/без-рубрики/316/
https://oblrada.dp.gov.ua/без-рубрики/317/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiii-sesiya/%e2%84%96-354-13vi%d1%96-22-06-2018%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiv-sesiia/%e2%84%96-380-14vi%d1%96-19-10-2018-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-62/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/про-внесення-змін-до-рішень-обласної-р-3/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvi-sesiya/%e2%84%96-452-16vi%d1%96-22-02-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvi-sesiya/%e2%84%96-451-16vi%d1%96-22-02-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-476-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xviii-sesiya/%e2%84%96-510-18vi%d1%96-25-10-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-544-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xxi-sesiya/%e2%84%96-561-21vi%d1%96-14-02-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-583-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-96/
http://212.3.96.115/decisions/34/917
http://212.3.96.115/decisions/44/1146
http://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-26/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/205-9vii-
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-482-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
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використання, а також про 

зміни об’єктів нерухомості під 

час містобудівної та 

інвестиційної діяльності. 

6.  Програма термомодернізації 

об’єктів комунальної сфери у 

Дніпропетровській області  

на 2015 – 2038 роки 

(від 23.01.2015 №610-29/VI) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

Управління паливно-

енергетичного комплексу та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

2015–2038 Підвищення рівня 

енергоефективності та 

енергозбереження об’єктів 

комунального сектору шляхом 

зниження теплових витрат 

7.  Програма впровадження 

державної політики органами 

виконавчої влади у 

Дніпропетровській області  

на 2016 – 2025 роки 

(від 19.02.2016 №15-2/VII, 

від 25.03.2016 №35-03/VII, 

від 02.12.2016 №137-7/VII, 

від 22.02.2019 №445-16/VII, 

від 26.02.2021 №30-4/VIII) 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

2016-2025 Поетапна побудова нової 

управлінської моделі та 

створення оптимальної, 

ефективної і стабільної 

системи органів влади в 

сучасних умовах 

8.  Програма розвитку 

міжнародного 

співробітництва, 

євроінтеграційних процесів та 

формування позитивного 

іміджу Дніпропетровської 

області на 2021 – 2025 роки 

(від 26.02.2021 №26-4/VIII) 

Управління 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

Управління протокольних та 

масових заходів 

облдержадміністрації 

2021-2025 Сприяння формуванню 

позитивного міжнародного 

іміджу Дніпропетровської 

області, нарощуванню 

експортного потенціалу, 

активізації роботи із залучення 

прямих іноземних інвестицій, 

грантової допомоги 

міжнародних фінансових 

організацій в економіку області 

з метою забезпечення 

позитивної динаміки 

соціально-економічного та 

культурного розвитку регіону 

тощо. Дотримання 

http://212.3.96.115/decisions/45/1176
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/2-session/pro-programmu-vprovadgennya/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/3-session/pro-dergavnu-politiku/
http://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-31/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvi-sesiya/%e2%84%96-445-16vi%d1%96-22-02-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-93/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81-2/
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Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

стратегічного курсу на 

європейську інтеграцію; 

забезпечення протокольних 

вимог щодо додержання 

загальноприйнятих 

міжнародних норм, правил, 

традицій організації офіційних 

заходів, удосконалення й 

оптимізації порядку 

проведення у 

Дніпропетровській області 

протокольних, церемоніальних 

та культурно-масових заходів 

на регіональному і 

міжрегіональному рівнях за 

участю голови 

облдержадміністрації, 

керівництва Дніпропетровської 

області; сприяння формуванню 

внутрішньополітичного іміджу 

регіону як засобу 

налагодження діалогу, 

зворотного зв’язку з 

населенням, залучення його у 

свою діяльність, підвищення 

рівня соціального самопочуття 

громадськості. 
 

9.  Програма розвитку малого та 

середнього підприємництва в 

Дніпропетровській області на 

2021 – 2022 роки 

(від 26.02.2021 №25-4/VIII) 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

2021-2022 Cприяння розвитку малого і 

середнього підприємництва, 

створення сприятливих умов 

для відкриття, ведення і 

зростання малого і середнього 

підприємництва шляхом 

консолідації зусиль усіх 

заінтересованих сторін, що 

забезпечить соціально-

економічний розвиток області 

та підвищить рівень життя 

населення 

10.  Програма розвитку й 

підтримки сфери надання 

2021-2023 Застосування комплексного 

підходу до визначення 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%bc-3/
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адміністративних послуг у 

Дніпропетровській області на 

2021 – 2023 роки 

(від 26.02.2021 №24-4/VIII, 

від 06.08.2021 №102-7/VIII) 

Департамент цифрової 

трансформації, 

інформаційних технологій та 

електронного урядування 

облдержадміністрації 

пріоритетних напрямів 

розвитку сфери надання 

адміністративних послуг, а 

також результативного 

виконання ключових завдань 

для створення належних умов 

із максимального наближення 

сервісу держави до кожного 

мешканця Дніпропетровщини 

 

11.  Регіональна програма 

створення страхового фонду 

документації 

Дніпропетровської області на 

2021 – 2025 роки 

(від 06.08.2021 №96-7/VIII) 

Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

2021-2025 Забезпечення місцевих органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, 

юридичних осіб – 

постачальників документації 

документами обласного 

страхового фонду документації 

для проведення будівельних, 

відбудовчих та аварійно-

відновлювальних робіт під час 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в 

особливий період, збереження 

культурної спадщини на 

випадок втрати або псування 

оригіналу документа, а також 

для організації виробництва 

продукції господарського 

призначення 

Соціальні програми 

12.  Цільова соціальна комплексна 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

Дніпропетровській області до 

2024 року 

(від 02.12.2016 №122-7/VII, 

від 11.10.2017 №243-10/VII, 

від 16.03.2018 №311-12/VII, 

від 22.06.2018 №347-13/VII, 

від 19.10.2018 №382-14/VII, 

від 07.12.2018 №415-15/VII, 

від 22.02.2019 №449-16/VII, 

До 2024 Створення умов для розвитку 

фізичної культури і спорту, 

зокрема вдосконалення 

відповідного організаційного 

та нормативно-правового 

механізму, залучення широких 

верств населення до масового 

спорту, популяризація 

здорового способу життя та 

фізичної реабілітації, 

максимальна реалізація 

здібностей обдарованої молоді 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%b9-3/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-123/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%81-2/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/vii-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/122-7vii
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/243-10vii-11-10-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/311/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiii-sesiya/%e2%84%96-347-13vi%d1%96-22-06-2018%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiv-sesiia/%e2%84%96-382-14vi%d1%96-19-10-2018-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/про-внесення-змін-до-рішення-обласної-54/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvi-sesiya/%e2%84%96-449-16vi%d1%96-22-02-2019-%d1%80/
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від 16.08.2019 №485-17/VII, 

від 05.06.2020 №603-23/VII, 

від 26.02.2021 №37-4/VIII, 

від 06.08.2021 №110-7/VIII) 

Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

в дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, спорті 

вищих досягнень та виховання 

її у дусі олімпізму 

 

13.  Програма розвитку сімейної 

та гендерної політики у 

Дніпропетровській області на 

2012 – 2021 роки 

(від 03.02.2012 №241-11/VІ, 

від 15.03.2013 №420-18/VI, 

від 30.08.2013 №472-20/VІ, 

від 19.02.2016 №19-2/VII, 

від 24.03.2017 №169-8/VII, 

від 14.07.2017 №206-9/VII, 

від 16.03.2018 №312-12/VII, 

від 07.12.2018 №412-15/VII) 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

2012-2021 Створення соціальних та 

економічних умов для 

належного функціонування й 

розвитку сім’ї як основи 

суспільства, утвердження 

духовно і фізично здорової, 

матеріально спроможної, 

соціально благополучної сім’ї, 

забезпечення виконання сім’єю 

її основних функцій, а також 

утвердження рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

та реалізація їх як основних 

прав людини 

14.  Регіональна цільова соціальна 

програма “Молодь 

Дніпропетровщини”  

на 2012 – 2021 роки 

(від 03.02.2012 №239-11/VІ, 

від 19.10.2012 №339-15/VI, 

від 15.03.2013 №420-18/VI, 

від 30.08.2013 №468-20/VІ, 

від 25.03.2016 №32-03/VII, 

від 28.10.2016 №100-6/VII, 

від 02.12.2016 №131-7/VII, 

від 14.07.2017 №201-9/VII, 

від 11.10.2017 №242-10/VII, 

від 01.12.2017 №281-11/VII, 

від 07.12.2018 №413-15/VII) 

Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

2012-2021 Створення сприятливих 

соціальних, економічних, 

законодавчих, фінансових та 

організаційних передумов для 

життєвого самовизначення й 

самореалізації молоді, 

розв’язання її нагальних 

проблем 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-485-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-78/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-131/
http://212.3.96.115/decisions/27/746
http://212.3.96.115/decisions/34/927
http://212.3.96.115/decisions/36/973
http://212.3.96.115/decisions/54/1360
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/169-8vii/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/206-9vii-
https://oblrada.dp.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/312/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-57/
http://212.3.96.115/decisions/27/745
http://212.3.96.115/decisions/31/848
http://212.3.96.115/decisions/34/927
http://212.3.96.115/decisions/36/977
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/3-session/zminu-rishennya-pro-molod/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-11/
http://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-27/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/201-9vii-
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/242-10vii-11-10-2017/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/№-280-11viі-01-12-2017-2/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-58/
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Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

Дніпропетровська обласна 

рада 

15.  Регіональна соціальна 

програма запобігання та 

протидії домашньому 

насильству та насильству за 

ознакою статі в 

Дніпропетровській області на 

період до 2025 року 

(від 06.08.2021 №97-7/VIII) 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

До 2025 Удосконалення механізму 

запобігання та протидії 

домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі в 

умовах децентралізації, а 

також підвищення ефективної 

взаємодії органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості 

16.  Регіональна цільова соціальна 

програма “Освіта 

Дніпропетровщини до 2021 

року” 

(від 21.12.2012 №389-17/VI, 

від 15.03.2013 №406-18/VI, 

від 21.06.2013 №445-19/VI, 

від 19.02.2016 №17-2/VII, 

від 28.10.2016 №99-6/VII, 

від 14.07.2017 №207-9/VII, 

від 11.10.2017 №245-10/VII, 

від 01.12.2017 №280-11/VII, 

від 22.06.2018 №349-13/VII, 

від 19.10.2018 №378-14/VII, 

від 07.12.2018 №414-15/VII, 

від 22.02.2019 №450-16/VII, 

від 13.12.2019 №538-20/VII, 

від 05.06.2020 №602-23/VII, 

від 09.10.2020 №649-25/VII) 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Управління капітального 

будівництва  

облдержадміністрації 

 

До 2021 Створення умов для розвитку 

особистості, адаптації кожного 

громадянина до суспільства, 

побудованого на знаннях та 

активній участі у сферах 

соціального й економічного 

життя області та держави 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b7/
http://212.3.96.115/decisions/33/895
http://212.3.96.115/decisions/34/933
http://212.3.96.115/decisions/35/960
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/2-session/zminu-osvita-dnipra/
http://oblrada.dp.gov.ua/documents/%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be-4/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/207-9vii-
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/245-10vii-11-10-2017/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/№-281-11viі-01-12-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiii-sesiya/%e2%84%96-349-13vi%d1%96-22-06-2018%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiv-sesiia/%e2%84%96-378-14vi%d1%96-19-10-2018-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-55/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvi-sesiya/%e2%84%96-450-16vi%d1%96-22-02-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-538-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
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17.  Регіональна програма 

оздоровлення та відпочинку 

дітей Дніпропетровської 

області у 2014 – 2021 роках 

(від 27.12.2013 №507-23/VI, 

від 05.12.2014 №596-28/VI, 

від 21.10.2015 №686-34/VI, 

від 25.03.2016 №34-03/VII, 

від 29.07.2016 №75-5/VII, 

від 16.03.2018 №315-12/VII, 

від 16.08.2019 №484-17/VII) 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

2014-2021 Забезпечення якісної 

організації оздоровлення та 

відпочинку дітей, створення 

належних умов для освітньої, 

культурно-виховної, 

фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи, якісного 

медичного обслуговування і 

харчування, а також 

максимального стимулювання 

діяльності дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

18.  Обласна програма „Здоров’я 

населення Дніпропетровщини 

 на 2020 – 2024 роки” 

(від 13.12.2019 №535-20/VII, 

від 27.03.2020 №575-22/VII, 

від 07.08.2020 №628-24/VII, 

від 09.10.2020 №651-25/VII) 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

2020-2024 Поліпшення демографічної 

ситуації, збереження і 

зміцнення здоров’я населення 

шляхом підвищення якості та 

ефективності надання медичної 

допомоги з пріоритетним 

напрямом профілактики та 

лікування хронічних 

неінфекційних та інфекційних 

захворювань найбільш 

значущих у соціально-

економічному та медико-

демографічному плані класів і 

нозологічних форм хвороб 

 

19.  Комплексна програма 
соціального захисту населення 
Дніпропетровської області на 
2020 – 2024 роки 
(від 13.12.2019 №534-20/VII, 
від 27.03.2020  №574-22/VII, 
від 05.06.2020 №601-23/VII, 
від 23.12.2020 №17-3/VIII, 
від 26.02.2021 №35-4/VIII, 
від 06.08.2021 №99-7/VIII) 
Департамент соціального 

2020-2024 Підвищення кількості та якості 

надання соціальних послуг, 

ефективності регіональної 

політики щодо поліпшення 

якості життя вразливих груп 

населення, забезпечення 

державних гарантій і 

впровадження нових 

механізмів посилення 

адресності надання послуг, 

http://212.3.96.115/decisions/39/1015
http://212.3.96.115/decisions/44/1149
http://212.3.96.115/decisions/50/1314
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/3-session/pro-programmu-ozdorovlennya/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/v-session-of-dnipropetrovsk-oblasna-rada/rishennya-pro-zminu-vidpochinok-ditei/
https://oblrada.dp.gov.ua/без-рубрики/315/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-484-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-535-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-575-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-534-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-574-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-65/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-76/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-120/
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захисту населення 
облдержадміністрації 

підтримки ветеранів війни, 

соціального захисту осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями та інших 

пільгових категорій громадян 

 

20.  Програма зайнятості 

населення Дніпропетровської 

області на 2012 – 2022 роки 

(від 23.11.2012 №353-16/VI, 

від 15.03.2013 №420-18/VI, 

від 08.11.2013 №486-21/VI, 

від 22.06.2018 №351-13/VII) 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

2012-2022 Забезпечення державного 

регулювання ринку праці за 

допомогою правових, 

організаційних і економічних 

важелів для сприяння 

зайнятості населення, 

детінізації ринку праці, 

ефективного використання 

робочої сили та соціального 

захисту 

неконкурентоспроможних 

верств населення 

21.  Комплексна програма з 
соціальної підтримки, 
реабілітації учасників 
АТО/ООС, членів їхніх сімей 
у Дніпропетровській області 
на  
2020 – 2022 роки 
(від 27.03.2020 №570-22/VII) 
Управління з питань учасників 
АТО облдержадміністрації 

2020-2022 Підвищення кількості та якості 

надання послуг з соціальної 

підтримки, реабілітації, 

ефективності проведення 

регіональної політики щодо 

поліпшення якості життя, 

впровадження нових 

механізмів надання послуг з 

підтримки учасників 

АТО/ООС, осіб, які отримали 

інвалідність внаслідок участі в 

АТО/ООС, бійців-

добровольців, членів сімей 

вищезазначених категорій осіб 

та членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС 

Дніпропетровської області 

22.  Програма „Регіональний план 
реформування системи 
інституційного догляду та 
виховання дітей з одночасним 
розвитком послуг для дітей та 
сімей з дітьми в громадах 
Дніпропетровської області на 
2020 – 2027 роки” 

2020-2027 Формування на території 

Дніпропетровської області 

системи захисту дітей, здатної 

забезпечити право дитини на 

виховання в сім’ї або умовах, 

максимально наближених до 

сімейних, і мати доступ до 

http://212.3.96.115/decisions/32/864
http://212.3.96.115/decisions/34/927
http://212.3.96.115/decisions/37/992
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiii-sesiya/%e2%84%96-351-13vi%d1%96-22-06-2018%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-570-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
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(від 05.06.2020 №600-23/VII, 
від 26.02.2021 №38-4/VIII) 
Cлужба у справах дітей 
облдержадміністрації 

якісних послуг відповідно до її 

індивідуальних потреб 

23.  Програма соціального захисту 
та підтримки дітей у 
Дніпропетровській області на 
2021 – 2025 роки 
(від 09.10.2020 №645-25/VII) 
Cлужба у справах дітей 
облдержадміністрації 

2021-2025 Формування на території 

області системи захисту дітей, 

здатної забезпечити право 

дитини на виховання в сім’ї, 

створення сприятливих умов 

для життя та розвитку дитини, 

запобігання соціальному 

сирітству 

Науково-технічні програми 

24.  Регіональна програма 

інформатизації „Електронна 

Дніпропетровщина” на 2020 – 

2022 роки 

(від 25.10.2019 №506-18/VII, 

від 06.08.2021 №98-7/VIII) 

Департамент цифрової 

трансформації, 

інформаційних технологій та 

електронного урядування 

облдержадміністрації 

2020-2022 Забезпечення доступу 

громадян до процесів 

цифрового розвитку 

суспільства через 

упровадження інноваційних 

підходів, інструментів та 

технологій електронного 

урядування, електронної 

демократії, інших сучасних 

інформаційно-комп’ютерних 

технологій шляхом 

модернізації системи 

публічного управління 

соціально-економічним 

розвитком регіону, розвитку 

інфраструктури відкритих 

даних, телекомунікаційного 

середовища та забезпечення 

рівності громадян незалежно 

від місця їх проживання в 

дотриманні їх конституційних 

прав 

Правоохоронні програми 

25.  Регіональна Програма 

забезпечення громадського 

порядку та громадської 

безпеки на території 

Дніпропетровської області на 

період до 2025 року 

До 2025 Підвищення рівня довіри 

населення до роботи 

правоохоронних органів, 

забезпечення громадського 

порядку та громадської 

безпеки на території 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xxiii-sesiya/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be-2/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-83/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xviii-sesiya/%e2%84%96-506-18vi%d1%96-25-10-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-119/
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(від 25.03.2016 №30-03/VII, 

від 24.03.2017 №168-8/VII, 

від 14.07.2017 №204-9/VII, 

від 16.03.2018 №308-12/VII, 

від 07.12.2018 №418-15/VII, 

від 22.02.2019 №453-16/VII, 

від 16.08.2019 №477-17/VII, 

від 25.10.2019 №509-18/VII, 

від 13.12.2019 №539-20/VII, 

від 27.03.2020 №576-22/VII, 

від 05.06.2020 №606-23/VII, 

від 09.10.2020 №652-25/VII, 

від 26.02.2021 №34-4/VIII, 

від 16.06.2021 №66-6/VIII, 

від 06.08.2021 №103-7/VIII) 

Управління взаємодії з 

правоохоронними органами 

та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Дніпропетровської області 

шляхом здійснення заходів із 

профілактики правопорушень, 

протидії злочинності, усунення 

причин і умов, що спричинили 

вчинення протиправних дій, та 

поліпшення стану 

криміногенної ситуації в 

області 

Національно-культурні програми 

26.  Програма підвищення 

правової освіти та політичної 

культури населення для 

забезпечення участі 

громадськості в формуванні та 

реалізації державної політики 

в Дніпропетровській області 

на 2002 – 2022 роки 

(від 14.06.2002 №38-2/ХХІV, 

від 23.03.2007 №115-7/V, 

від 25.09.2008 №430-16/V, 

від 10.06.2009 №557-19/V, 

від 27.12.2011 №223-10/VІ, 

від 21.06.2013 №445-19/VI, 

від 30.08.2013 №479-20/VІ, 

від 08.11.2013 №487-21/VI, 

від 02.12.2016 №129-7/VII, 

від 14.07.2017 №197-9/VII, 

від 01.12.2017 №283-11/VII, 

від 16.03.2018 №309-12/VII, 

від 07.12.2018 №416-15/VII, 

від 27.03.2020 №580-22/VII, 

2002-2022 Підвищення правової освіти та 

політичної культури населення 

області, забезпечення 

прозорості й відкритості 

діяльності органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування 

http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/3-session/programa-zabezpechennya/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/168-8vii/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/204-9vii-
https://oblrada.dp.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/308/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/про-внесення-змін-до-рішення-обласної-48/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvi-sesiya/%e2%84%96-453-16vi%d1%96-22-02-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-477-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xviii-sesiya/%e2%84%96-509-187vi%d1%96-25-10-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-539-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-576-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-77/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-109/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-124/
http://212.3.96.115/decisions/3/153
http://212.3.96.115/decisions/0/271
http://212.3.96.115/decisions/26/732
http://212.3.96.115/decisions/35/960
http://212.3.96.115/decisions/36/986
http://212.3.96.115/decisions/37/995
http://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-24/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/197-9vii-
http://oblrada.dp.gov.ua/без-рубрики/№-283-11viі-01-12-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/309/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-580-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
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від 26.02.2021 №39-4/VIII, 

від 06.08.2021 №105-7/VIII) 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

27.  Програма розвитку 

Українського козацтва в 

Дніпропетровській області на 

2008 – 2025 роки 

(від 23.05.2008 №413-15/V, 

від 25.03.2011 №85-5/VI, 

від 21.12.2012 №387-17/VI, 

від 21.06.2013 №445-19/VI, 

від 11.10.2017 №247-10/VII, 

від 07.12.2018 №417-15/VII, 

від 13.12.2019 №542-20/VII, 

від 26.02.2021 №41-4/VIII, 

від 06.08.2021 №108-7/VIII) 

Управління культури, 

туризму, національностей і 

релігій облдержадміністрації 

2008-2025 Відродження і розвиток 

історичних, патріотичних, 

господарських та культурних 

традицій і цінностей 

Українського козацтва, 

виховання у громадян 

національної свідомості, 

поваги до історії України, 

консолідації українського 

народу, збереження історико-

культурної спадщини 

28.  Програма розвитку культури у 

Дніпропетровській області на 

2017 – 2025 роки 

(від 02.12.2016 №121-7/VII, 

від 14.07.2017 №202-9/VII, 

від 01.12.2017 №286-11/VII, 

від 22.06.2018 №348-13/VII, 

від 07.12.2018 №420-15/VII, 

від 16.08.2019 №474-17/VII, 

від 26.02.2021 №36-4/VIII, 

від 06.08.2021 №107-7/VIII) 

Управління культури, 

туризму, національностей і 

релігій облдержадміністрації 

Управління протокольних та 

масових заходів 

облдержадміністрації 

2017-2025 Cтворення економічних та 

організаційних умов для 

подальшого збереження і 

розвитку культурно-

мистецької сфери області 

 

29.  Програма розвитку туризму у 

Дніпропетровській області на 

2014 – 2025 роки 

2014-2025 Формування виняткового і 

різноманітного туристичного 

продукту регіону, просування 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-90/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-126/
http://212.3.96.115/decisions/0/87
http://212.3.96.115/decisions/21/595
http://212.3.96.115/decisions/33/890
http://212.3.96.115/decisions/35/960
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/247-10vii-11-10-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/про-внесення-змін-до-рішення-обласної-61/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-542-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-85/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-129/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/vii-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/121-7vii
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/202-9vii-
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/про-внесення-змін-до-рішення-обласної-34/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiii-sesiya/%e2%84%96-348-13vi%d1%96-22-06-2018%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/про-внесення-змін-до-рішення-обласної-59/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-474-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-87/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-128/
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(від 20.06.2014 №532-26/VI, 

від 29.07.2016 №76-5/VII, 

від 14.07.2017 №203-9/VII, 

від 11.10.2017 №246-10/VII, 

від 01.12.2017 №285-11/VII, 

від 07.12.2018 №419-15/VII, 

від 06.08.2021 №109-7/VIII) 

Управління культури, 

туризму, національностей і 

релігій облдержадміністрації 

його на внутрішньому та 

міжнародному ринках шляхом 

рекламно-інформаційної 

кампанії, розвиток туристичної 

інфраструктури належного 

рівня 

30.  Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства у 

Дніпропетровській області  

на 2017 – 2022 роки 

(від 02.12.2016 №126-7/VII, 

від 27.03.2020 №581-22/VII, 

від 26.02.2021 №40-4/VIII) 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

 

2017-2022 Забезпечення сприятливих 

умов для розвитку 

громадянського суспільства в 

Дніпропетровській області, 

участі громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної і регіональної 

політики, вдосконалення 

механізмів та практики 

ефективної взаємодії місцевих 

органів виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування з інститутами 

громадянського суспільства 

 

31.  Регіональна цільова 

Програма патріотичного 

виховання населення 

Дніпропетровщини на 2017 – 

2021 роки 

(від 02.12.2016 №123-7/VII, 

від 01.12.2017 №291-11/VII, 

від 07.08.2020 №629-24/VII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

Управління взаємодії з 

правоохоронними органами 

та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

2017-2021 Cприяння реалізації державної 

та регіональної політики в 

системі патріотичного 

виховання населення 

Дніпропетровщини, 

спрямованої на виховання 

любові до України, 

усвідомлення громадянського 

обов’язку на основі 

національних і 

загальнолюдських духовних 

цінностей, формування 

патріотичного світогляду 

громадян, активної 

державницької позиції, 

мотивації до військово-

спортивної загартованості, 

http://212.3.96.115/decisions/42/1078
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/v-session-of-dnipropetrovsk-oblasna-rada/rishennya-pro-zminu-turizm/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/203-9vii-
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/246-10vii-11-10-2017/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/про-внесення-змін-до-рішення-обласної-23/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xv-sesiia/про-внесення-змін-до-рішення-обласної-53/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-130/
http://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0-3/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-581-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-84/
http://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/123-7vii/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/%e2%84%96-291-11vi%d1%96-01-12-2017/
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готовності до захисту 

Вітчизни, забезпечення 

системної взаємодії з 

громадськістю у питаннях, 

пов’язаних з патріотичним 

вихованням населення, 

розширення ролі і 

можливостей громадських 

об’єднань, сприяння духовно-

моральній єдності суспільства 

32.  Програма збереження та 

розвитку об’єктів культурної 

та природної спадщини, 

елементів нематеріальної 

культурної спадщини, 

розташованих на території 

Дніпропетровської області, на 

2014 – 2025 роки 

(від 31.01.2014 №524-25/VI, 

від 05.12.2014 №594-28/VI, 

від 21.10.2015 №693-34/VI, 

від 11.10.2017 №244-10/VII, 

від 27.03.2020 №578-22/VII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

2014-2025 Програма є документом, що 

визначає стратегію виявлення, 

розвитку, охорони, 

популяризації і забезпечення 

життєздатності, цілісності та 

автентичності об’єктів 

культурної та природної 

спадщини, елементів 

нематеріальної культурної 

спадщини Дніпропетровщини 

на 2014 – 2025 роки, 

забезпечення належного рівня 

їх збереження та використання 

в суспільному житті, 

удосконалення ведення обліку, 

створення більш сприятливих 

умов для розвитку сфери 

охорони культурної та 

природної спадщини, розвитку 

міжрегіонального, 

міжнародного співробітництв 

33.  Програма з розвитку 

інформаційно-комунікативної 

сфери Дніпропетровської 

області на 2021 – 2025 роки 

(від 26.02.2021 №28-4/VIII, 

від 06.08.2021 №106-7/VIII) 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

2021-2025 Забезпечення реалізації 

можливості громадян 

отримувати повну, достовірну, 

об’єктивну інформацію про 

події у регіоні, поліпшення 

комунікації між мешканцями 

Дніпропетровської області й 

органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, 

забезпечення відкритості та 

прозорості їх діяльності, 

http://212.3.96.115/decisions/41/1032
http://212.3.96.115/decisions/44/1147
http://212.3.96.115/decisions/50/1295
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/244-10vii-11-10-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-578-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b7-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-2/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-127/
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підвищення рівня взаємодії 

органів державної влади з 

громадськістю через засоби 

масової інформації 
 

Інші програми 

34.  Програма розвитку місцевого 

самоврядування у 

Дніпропетровській області на 

2012–2021 роки 

(від 27.12.2011 №225-10/VІ, 

від 17.08.2012 №313-14/VI, 

від 21.12.2012 №384-17/VI, 

від 15.03.2013 №420-18/VI, 

від 20.06.2014 №536-26/VI, 

від 23.01.2015 №612-29/VI, 

від 29.04.2015 №625-30/VI, 

від 27.05.2015 №642-31/VI, 

від 15.07.2015 №655-32/VI, 

від 28.10.2016 №97-6/VII, 

від 24.03.2017 №171-8/VII, 

від 14.07.2017 №196-9/VII, 

від 11.10.2017 №239-10/VII, 

від 22.06.2018 №353-13/VII, 

від 19.10.2018 №377-14/VII, 

від 22.02.2019 №455-16/VII, 

від 16.08.2019 №481-17/VII, 

від 13.12.2019 №543-20/VII, 

від 27.03.2020 №579-22/VII, 

від 07.08.2020 №627-24/VII, 

від 06.08.2021 №100-7/VIII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

2012–2021 Створення належних умов для 

роботи органів місцевого 

самоврядування різних рівнів у 

Дніпропетровській області, 

надання допомоги у процесах 

їх трансформації та адаптації 

до політичних і соціально-

економічних змін у державі та 

сприяння поліпшенню 

ефективності їх роботи в 

цілому 

 

35.  Програма сприяння 

громадянській активності у 

розвитку територій на 2012–

2021 роки 

(від 27.12.2011 №226-10/VІ, 

від 23.03.2012 №261-12/VІ, 

від 15.03.2013 №409-18/VІ, 

від 21.06.2013 №444-19/VI, 

від 26.09.2014 №565-27/VI, 

2012–2021 Cприяння розвитку органів 

самоорганізації населення та 

ОСББ у Дніпропетровській 

області шляхом створення 

належних умов для 

самоорганізації населення, 

надання допомоги у процесах 

їх трансформації та адаптації 

до нових соціально-

http://212.3.96.115/decisions/26/729
http://212.3.96.115/decisions/30/833
http://212.3.96.115/decisions/33/894
http://212.3.96.115/decisions/34/927
http://212.3.96.115/decisions/42/1074
http://212.3.96.115/decisions/45/1177
http://212.3.96.115/decisions/46/1197
http://212.3.96.115/decisions/47/1229
http://212.3.96.115/decisions/48/1256
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be-8/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/171-8vii/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/ix-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0/196-9vii-
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/239-10vii-11-10-2017/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiii-sesiya/%e2%84%96-353-13vi%d1%96-22-06-2018%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xiv-sesiia/%e2%84%96-377-14vi%d1%96-19-10-2018-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvi-sesiya/%e2%84%96-455-16vi%d1%96-22-02-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-481-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-543-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/%d1%85%d1%85ii-sesiia/%e2%84%96-579-22vi%d1%96-27-03-2020-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-121/
http://212.3.96.115/decisions/26/731
http://212.3.96.115/decisions/28/783
http://212.3.96.115/decisions/34/932
http://212.3.96.115/decisions/35/953
http://212.3.96.115/decisions/43/1110
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від 05.12.2014 №595-28/VI, 

від 27.05.2015 №643-31/VI, 

від 14.08.2015 №677-33/VI, 

від 28.10.2016 №98-6/VII, 

від 24.03.2017 №172-8/VII, 

від 16.08.2019 №480-17/VII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

економічних умов та сприяння 

збільшенню ефективності їх 

роботи в цілому, забезпечення 

процесу демократизації та 

розвитку цінностей 

громадянського суспільства, 

поліпшення умов для 

самостійного вирішення 

територіальною громадою 

питань місцевого значення 

36.  Програма сприяння 

ефективності використання та 

збереження майна спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Дніпропетровської області  

на 2018 – 2021 роки 

(від 16.03.2018 №329-12/VII, 

від 16.08.2019 №486-17/VII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

 

2018-2021 Підвищення ефективності 

використання майна спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Дніпропетровської області, 

підвищення ефективності 

управління майном, що є у 

спільній власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Дніпропетровської 

області, та створення єдиного 

автоматизованого обліку та 

управління об’єктами 

нерухомого майна 

Дніпропетровської області 
 

37.  Регіональна міжгалузева 

Програма щодо надання 

фінансової підтримки 

комунальним підприємствам 

(установам), що належать до 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст 

Дніпропетровської області, на 

2013 – 2023 роки 

(від 21.06.2013 №438-19/VI, 

від 30.08.2013 №473-20/VІ, 

від 08.11.2013 №484-21/VI, 

від 27.12.2013 №508-23/VI, 

від 20.06.2014 №543-26/VI, 

від 05.12.2014 №591-28/VI, 

2013–2023 Фінансова підтримка 

функціонування комунальних 

підприємств (установ) для 

забезпечення належної 

реалізації їх статутних завдань, 

вжиття заходів для 

виробництва та надання 

якісних, безпечних та 

безперебійних послуг 

населенню з метою створення 

сприятливих умов для 

життєдіяльності області та 

сприяння поліпшенню 

фінансово-господарської 

діяльності зазначених 

підприємств (установ) 

http://212.3.96.115/decisions/44/1148
http://212.3.96.115/decisions/47/1230
http://212.3.96.115/decisions/49/1271
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-12/
http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/172-8vii/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-480-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
https://oblrada.dp.gov.ua/без-рубрики/329-2/
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xvii-sessia/%e2%84%96-486-17vi%d1%96-16-08-2019-%d1%80/
http://212.3.96.115/decisions/35/939
http://212.3.96.115/decisions/36/974
http://212.3.96.115/decisions/37/1002
http://212.3.96.115/decisions/39/1016
http://212.3.96.115/decisions/42/1073
http://212.3.96.115/decisions/44/1144
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від 29.04.2015 №622-30/VІ, 

від 21.10.2015 №687-34/VI, 

від 29.07.2016 №87-5/VII, 

від 28.10.2016 №96-6/VII, 

від 02.12.2016 №147-7/VII, 

від 24.03.2017 №167-8/VII, 

від 14.07.2017 №194-9/VII, 

від 11.10.2017 №233-10/VII, 

від 01.12.2017 №277-11/VII, 

від 22.06.2018 №354-13/VII, 

від 07.12.2018 №408-15/VII, 

від 27.03.2020 №582-22/VII, 

від 07.08.2020 №625-24/VII, 

від 16.06.2021 №65-6/VIII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

38.  Бюджетна програма 

“Виконання судових рішень та 

виконавчих документів 

Дніпропетровською обласною 

радою” на 2018 –2023 роки 

(від 19.10.2018 №374-14/VII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

2018-2023 Забезпечення виконання 

грошових зобов’язань, які 

виникли на підставі судових 

рішень та виконавчих 

документів про стягнення 

коштів з обласного бюджету, 

боржником за якими є обласна 

рада 

39.  Антикорупційна програма 

Дніпропетровської обласної 

ради на 2021 − 2023 роки 

(від 26.02.2021 №52-4/VIII, 

від16.06.2021 №67-6/VIII) 

Дніпропетровська обласна 

рада 

2021-2023 Створення в обласній раді 

ефективної системи 

запобігання корупції у всіх 

сферах її діяльності, подальше 

впровадження механізмів 

прозорості, доброчесності, 

зниження корупційних ризиків 

у діяльності обласної ради, 

виховання антикорупційної 

правосвідомості, доброчесності  

посадових осіб виконавчого 

апарату обласної ради та 

депутатів обласної ради 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку  

облдержадміністрації                                                                        Андрій РУБАН 

http://212.3.96.115/decisions/46/1198
http://212.3.96.115/decisions/50/1312
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