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Аналітична записка 
про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на 2018 – 2020 роки  
за 2018 рік 

 
Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, яка 

була затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 
2014 року, є важливим документом, який формує політику регіону, окреслює 
завдання для системи державного управління та формує механізм концентрації 
всіх зусиль суспільства на досягнення цілей розвитку регіону. 

Основною метою затвердженої Стратегії є соціально-економічний 
розвитку регіону та орієнтація на діяльність в напрямі стабілізації та 
підвищення якості життя населення на основі підвищення ефективності 
економіки і забезпечення додаткових надходжень в бюджети всіх рівнів за 
рахунок активізації інноваційних й інвестиційних процесів. 

Стратегія реалізується у два етапи: 2015 – 2017 та 2018 – 2020 роки.  
І саме для реалізації другого етапу Стратегії розроблено План реалізації 

Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року на  
2018 – 2020 роки, який був затверджений рішенням Дніпропетровської  
обласної ради від 01 грудня 2017 року № 274-11/ VІІ (далі – План реалізації 
Стратегії). Цей документ представляє першочергові зусилля по перетворенню 
поставлених стратегічних цілей в програми і проекти з визначеними засобами 
реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження. 

План реалізації Стратегії є важливою складовою механізму регіонального 
планування і є ланкою між теоретичними розробками та господарською 
практикою. 

У Стратегії визначено 4 стратегічні цілі: зменшення економічних 
дисбалансів, розвиток сільських територій, екологічна та енергетична безпека, 
розвиток людського капіталу. 

Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій 
перспективі, тому План реалізації Стратегії, який розроблявся на 
середньостроковий термін, у рамках цих стратегічних цілей визначив 
операційні цілі, досягнення яких наближатиме вирішення стратегічних. 

Виконання Плану реалізації Стратегії відбувалося на основі реалізації 
проектів регіонального розвитку, проектні ідеї щодо яких є його складовою 
частиною. 

В основу Плану реалізації Стратегії лягли проектні ідеї, відібрані та 
доопрацьовані групою експертів на основі пропозицій, що надійшли від 
представників підприємств, установ та організацій області.  

Усі чотири цілі взаємно доповнюють одна одну та всі проекти 
регіонального розвитку, що реалізовувалися у рамках кожної з програм, 
посилюють один одного. 

Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у 
77 проектах. 
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Стратегічна ціль 1: Зменшення економічних дисбалансів 
 

1.А.: Диверсифікація економіки 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 258 
“Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку” 
створено Установу “Дніпропетровська обласна агенція регіонального розвитку” 
– небюджетну установу, яка допомагає місцевій владі втілювати регіональну 
стратегію розвитку і здійснювати заходи, передбачені планом з її реалізації. 

Агенція працює як офіс з надання консультацій щодо підготовки та 
реалізації програм і проектів регіонального розвитку та загалом сприяє 
підвищенню інвестиційної привабливості регіону. Постановою Уряду 
визначено організаційно-правовий статус агенції, її основні права та функції, 
органи управління та джерела фінансування. Прийняті рішення посилюють 
інституційну спроможність Дніпропетровщини щодо досягнення цілей 
регіонального розвитку. Агенція є осередком співпраці між державним, 
приватним та громадським секторами. 

На цей час супровід інвесторів в Дніпропетровській області здійснюють 
інвестиційні агенції: КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне 
агентство”, ДП “Інвестиційно-інноваційний центр”, КП “Агенція розвитку 
Дніпра”, КП “Інститут розвитку міста Кривий Ріг”, КП “Агенція економічного 
розвитку міста Павлоград”, КП “Нікопольська агенція регіонального розвитку”. 

 
На сьогодні в регіоні діє розгалужена система бізнес інкубаторів. 

Проводиться моніторинг функціонування бізнес інкубаторів та вивчення 
питання щодо доцільності створення нових. 

 
У 2018 році не проводилися роботи із створення інформаційно-сервісного 

культурно-ділового центру “Time&Рlace” через відсутність фінансування. 
 
Державно-приватне партнерство (далі – ДПП) вказане серед ключових 

механізмів реалізації політики модернізації економіки, вирішення важливих 
соціально-економічних проблем. Висока ефективність ДПП як форми взаємодії 
держави та бізнесу доведена досвідом багатьох країн світу. Сьогодні 
актуалізувались об’єктивні обставини для запровадження механізмів ДПП. 
Реалізація масштабних модернізаційних проектів в різних секторах економіки 
потребує значних інвестиційних ресурсів, потужним джерелом яких може стати 
приватний бізнес. Водночас, в умовах післякризового розвитку зростає інтерес 
бізнесу до державної підтримки, яка дозволить знизити ризики приватних 
інвестицій, підвищити надійність інвестиційних проектів для кредитних 
організацій. Успішний розвиток ДПП як механізму активізації інвестиційної 
діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі для 
держави сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено баланс 
інтересів держави і приватного інвестора. 
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З метою підвищення активності впровадження проектів державно-
приватного партнерства спільно з виконавчими комітетами міських рад та 
райдержадміністраціями сформовано перелік об’єктів (житлових будинків, 
споруд, будівель, територій (окремих ділянок), у тому числі промислових), які 
не використовуються і знаходяться у занедбаному стані, але мають 
інвестиційну привабливість, розташованих на території Дніпропетровської 
області, та до яких можливе застосування механізму державно-приватного 
партнерства. Проведено аналіз об’єктів, опрацьовано основні характеристики 
(назва об’єкта, місце розташування, форма власності, проектна потужність, 
орієнтовна вартість тощо). 

Комунальним закладом “Дніпропетровське інвестиційне агентство” 
Дніпропетровської обласної ради”  (далі – Агентство) презентовано 
Інвестиційний паспорт у Дніпропетровській області. Документ дозволяє 
потенційному інвестору отримати максимум структурованої інформації про 
регіон в одній публікації – від огляду економічного та інвестиційного 
потенціалу області і механізмів підтримки інвестиційної діяльності малого та 
середнього бізнесу до контактів центрів надання адміністративних, митних та 
податкових послуг. Також Агентством розроблено базу даних, яка містить 
характеристики понад 160 земельних ділянок загальною площею майже 3500 га. 
На кожну земельну ділянку надано коротку характеристику, де визначено її 
розташування, форму власності, площу, призначення, наявність транспортної та 
інженерної інфраструктури тощо. Базу земельних ділянок розміщено на сайті 
Агентства. Вона постійно доповнюється і підтримується в активному стані.  

 
На сьогоднішній день на території Дніпропетровської області на стадії 

реалізації знаходиться 21 проект міжнародної технічної та фінансової допомоги 
(далі – МТД). 

Донорами проектів виступають Уряд США (8 проектів), Уряд Німеччини 
(4 проекти), Уряд Канади (2 проекти), Уряд Швейцарської Конфедерації 
(2 проекти), 

Європейський Союз (2 проекти), Європейський банк реконструкції та 
розвитку (2 проекти), НЕФКО (1 проект). 

Основні напрями, за якими отримується міжнародна технічна допомога: 
охорона навколишнього середовища; вдосконалення регуляторної політики; 
поліпшення інвестиційного клімату; модернізація муніципальної 
інфраструктури і транспорту; підтримка сільського господарства; охорона 
здоров’я, підтримка та сприяння підвищенню професійності незалежних засобів 
масової інформації в Україні, підтримка внутрішньо-переміщених осіб, 
розширення економічних можливостей людей з інвалідністю, поліпшення 
якості надання комунальних та адміністративних послуг, а також сприяння 
розвитку співробітництва між громадами. 

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації проводиться 
збір проектів міжнародної технічної та фінансової допомоги, що реалізуються 
на території Дніпропетровської області.  
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На сьогоднішній день Дніпропетровська облдержадміністрація виступає 
бенефіціаром 4 проектів МТД: 

“Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській 
котельні та вуличному освітленні у м. Першотравенськ” (донором виступає 
Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО); 

“Розвиток молочного бізнесу в Україні” (донором виступає Уряд Канади 
через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади); 

“Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ – 
Електронний квиток”, “Правова інфраструктура енергоефективності: 
Дніпропетровськ” (донором проектів виступає Європейський банк 
реконструкції та розвитку). 

 
Станом на 01.10.2018 року в економіку регіону залучено 3655,3 млн дол. 

США прямих іноземних інвестицій, що становить 99,1% до початку року – це 
перше місце серед областей України за обсягами іноземних інвестицій. На 
одного мешканця припадає 1132,6 дол. США. (у 1,5 раза більше, ніж у цілому 
по Україні – 755,6 дол. США). 

З країн ЄС отримано 2857,3 млн дол. США (78,2% обсягу прямих 
інвестицій), з інших країн світу – 798,0 млн дол. США (21,8%). 

Інвестиції надійшли з 63 країни світу у 951 підприємство 11 міст та 
18 районів області. 

Основними країнами-інвесторами є: Кіпр – 1237,2 млн дол. США, 
Нідерланди – 741,4 млн дол. США, Німеччина – 567,7 млн дол. США, 
Вірґінські Острови (Брит.) – 502,3 млн дол. США, Австрія – 106,8 млн дол. 
США, Беліз – 69,0 млн дол. США, Російська Федерація – 65,4 млн дол. США. 

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 
2198,7 млн дол. США (60,2% загального обсягу), торгівлю – 572,6 млн дол. 
США (15,7%), операції з нерухомим майном – 444,5 млн дол. США (12,2%), 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 
193,8 млн дол. США (5,3%), професійну, наукову та технічну діяльність – 113,4 
млн дол. США (3,1%), транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська 
діяльність – 52,3 млн дол. США (1,4%) та в інші галузі. 

Упродовж 2018 року державні службовці та посадові особи місцевого 
самоврядування пройшли навчання за модулем “Організація інноваційної 
діяльності та управління інвестиційним процесом в Україні”, включеного до 
освітньої програми Дніпропетровського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України (275 осіб). 

 
У 2018 році до Реєстру індустріальних (промислових) парків України 

включено індустріальний парк “NNOVATION FORPOST” (наказ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 07.11.2018 № 1619 “Про 
включення індустріального парку “INNOVATION FORPOST” до Реєстру 
індустріальних (промислових) парків”).  
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Площа земельної ділянки 49,5 га, строк функціонування – 45 років.  
Він став першим у м. Дніпрі, і загалом 35-м в Україні, які включено 

Реєстру індустріальних парків.  
Метою створення Індустріального парку є забезпечення сталого 

економічного розвитку міста Дніпра і зростання добробуту мешканців міста 
шляхом формування сприятливих умов для залучення внутрішніх та іноземних 
інвестицій в економіку міста, запровадження сучасних технологій і найкращого 
світового досвіду організації промислового виробництва, ефективного 
функціонування і розвитку промислових підприємств, економічного розвитку і 
підвищення конкурентоспроможності міста, збільшення надходжень до 
міського бюджету міста Дніпра та Державного бюджету України, створення 
сучасної промисловості. Транспортно-логістичної та ринкової інфраструктури. 

 
У Дніпропетровській області станом на 01 січня 2019 року працює 

47 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та їх 10 філій. 
Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на 

території однієї області (всього 57).  
Зокрема ЦНАП активно функціонують: 
у 13 містах обласного значення (у тому числі в м. Кривий Ріг, де 

працюють 8 філій ЦНАП, та в м. Кам’янське – 2 філії); 
у 22 районах; 
при 2-х звичайних сільських радах (Олександропільській та 

ІверськійСолонянського району); 
у 10 об’єднаних територіальних громадах (далі ОТГ): Апостолівській та 

Зеленодольській міських, Слобожанській, Межівській селищних, Богданівській, 
Вакулівській, Вербківській, Сурсько-Литовській, Ляшківській, а також 
Новоолександрівській сільських громадах. 

Так, у березні 2018 року був урочисто відкритий ЦНАП при виконавчому 
комітеті Межівської селищної ради, який став десятим центром, утвореним в 
ОТГ Дніпропетровщини. 

На території Дніпропетровської області найбільша кількість ЦНАП, які 
придбали обладнання для оформлення й видачі біометричних паспортних 
документів та запровадили цей сервіс для громадян – 15 центрів за підсумками 
2018 року, проти 4 ЦНАП у 2017 році (3 центри у м. Кривому Розі та ЦНАП 
виконавчого комітету Олександропільської сільської ради). 

Дніпропетровщина має знакові проекти для регіону та України в цілому:  
“Мобільний офіс ЦНАП” – унікальна валіза з комплектом портативної 

техніки для обслуговування осіб з інвалідністю за місцем їх знаходження, без 
відвідування центру. Сервіс, започаткований у травні 2017 року ЦНАП 
Кам’янської міської ради та в подальшому презентований як брендований 
продукт Дніпропетровської області, – “Мобільне автоматизоване робоче місце 
адміністратора ЦНАП” (мобільні кейси). На цей час проект активно 
тиражується теренами України, причому вже за підтримки міжнародних 
донорських організацій (програма EGAP Фонду Східна Європа, проекти GIZ 
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“Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості 
ВПО” та “Реформа управління на сході України ІІ”).  

На Дніпропетровщині мобільні кейси – це вже незамінний інструмент для 
обслуговування громадян, невід’ємна частина організації якісної роботи ЦНАП.  

Як приклад, такий інноваційний сервіс став доступним для людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю на території Олександропільської сільської 
ради Солонянського району, Томаківського району, Межівської, Покровської та 
Новоолександрівської ОТГ (2 валізки), а також м. Кривого Рогу, де працюють  
2 таких кейси. Зокрема, особливістю нового сервісу для мешканців зазначеного 
міста став комплексний підхід до вирішення проблем громадянина: разом з 
адміністраторами Центру адміністративних послуг “ВІЗА” виконавчого 
комітету Криворізької міської ради до споживача послуг вирушають також 
державні реєстратори, реєстратори місця проживання, працівники управління 
соціального захисту населення. Все в залежності від обставин та потреб 
мешканців м. Кривого Рогу. 

Зазначений сервіс на вищевказаних територіях був запроваджений 
завдяки підтримці місцевого депутатського корпусу та виділення коштів з 
місцевих бюджетів.  

Також у рамках проекту “Підтримка територіальних громад України у 
зв’язку зі збільшенням кількості ВПО”, що виконується компанією 
DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням 
Федерального Уряду Німеччини, 21 червня 2018 року урочисто вручені ще 5 
мобільних кейсів ЦНАП – партнерам з міст Вільногірська, Новомосковська, 
Покрова, Жовтих Вод, Петропавлівського району, а також мобільний кейс для 
органу реєстрації місця проживання осіб, утвореному при департаменті 
адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.   

Крім того, 05 липня 2018 року від українсько-швейцарської програми 
EGAP Фонду Східна Європа 4 ЦНАП Дніпропетровської області отримали 
мобільні кейси – це ЦНАП Криничанської та Солонянської 
райдержадміністрацій, виконавчого комітету Слобожанської селищної ради 
Дніпровського району та виконавчого комітету Вербківської сільської ради 
Павлоградського району. 

У рамках проекту “Реформа управління на сході України II”, що 
виконується компанією (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду 
Німеччини, 06 грудня 2018 року для партнерів проекту – ЦНАП виконавчих 
комітетів Тернівської та Апостолівської міських рад на базі ЦНАП Кам’янської 
міської ради відбулося урочисте вручення “Мобільних офісів ЦНАП” – 
мобільних кейсів для обслуговування маломобільних груп населення та 
мешканців віддалених територій. Другий кейс також отримав ЦНАП 
м. Кам’янського як автор цього унікального проекту, що наразі активно 
підтримується та популяризується міжнародними і європейськими 
донорськими організаціями в межах усієї України.  

Таким чином, на території регіону налічується 22 таких кейси у 
19 ЦНАП, проти 5 мобільних валіз у 4 центрах – у 2017 році, за допомогою 
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яких вирішуються не тільки багаторічні проблеми людей, прикутих до ліжка, 
але й жителів віддалених населених пунктів ОТГ і звичайних сільських рад, що 
створили власні ЦНАП. 

Також у місті Кривий Ріг з 28 грудня 2017 року запроваджений 
унікальний проект, аналогів якому немає в Україні. ЦНАП “на колесах” – 
автомобіль-трансформер, що протягом 10 хвилин за допомогою пульта 
перетворюється зі звичайної вантажівки в модульний офіс загальною площею 
30 кв.м, в якому 4 адміністратори здійснюють прийом населення з надання 
понад 200 видів адміністративних і соціальних послуг у територіальній 
наближеності до мешканців віддалених територій – сіл і селищ, які входять до 
складу цього міста (одночасно всередині офісу може знаходитися до 15 осіб).  

У листопаді 2018 року відбулася урочиста презентація вже другого такого 
автомобіля, що устаткований спеціальною супутниковою станцією на даху 
кабіни транспортного засобу, яка дозволяє забезпечити оперативну та якісну 
роботу персоналу ЦНАП у необхідних державних і регіональних реєстрах, 
базах даних та програмних продуктах.   

Протягом звітного періоду значна увага приділялася навчальному 
компоненту в системі розвитку ЦНАП.     

Так, 27 лютого та 13 грудня 2018 року понад 100 фахівців з міст, 
райдержадміністрацій та ОТГ Дніпропетровщини взяли участь в інформаційних 
сесіях Програми “U-LEAD з Європою” напряму з покращення якості надання 
адміністративних послуг, що відбулися на базі Дніпропетровського центру 
розвитку місцевого самоврядування та за участі облдержадміністрації, де 
отримали відповіді на запитання щодо організації ефективної роботи ЦНАП та 
практичних аспектів надання певних видів адміністративних послуг, а також 
ознайомилися з умовами подання проектних заявок на конкурс у рамках 
зазначеної міжнародної Програми з метою створення або модернізації ЦНАП. 

Крім того, з 29 березня 2018 року був запроваджений цикл тренінгів для 
300 працівників ЦНАП області з культури ділового спілкування в ЦНАП та 
вдосконалення професійних навичок щодо вільного володіння діловою 
українською мовою у рамках програми EGAP Фонду Східна Європа. Загалом 
проведено 11 таких тематичних тренінгів, за підсумками яких співробітники 
центрів отримали сертифікати про успішне закінчення курсу. 

Запропонована система навчання персоналу ЦНАП Дніпропетровської 
області в подальшому стала основою для запровадження аналогічних програм в 
Україні, насамперед, цей тренінговий курс був поширений на територію 
Вінницької та Одеської областей.   

Також 05 та 06 жовтня 2018 року проведено практичний дводенний 
тренінг для керівників ЦНАП Дніпропетровщини “Публічна комунікація у 
сфері надання адміністративних послуг. Формування позитивного іміджу 
ЦНАП”, в якому взяли участь близько 30 осіб. 

Загалом за підсумками 2018 року проведено 25 навчальних заходів для 
фахівців ЦНАП регіону, в тому числі у рамках діяльності партнерських 
організацій: Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування, 
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проекту “Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням 
кількості ВПО”, що виконується компанією Deutsche Gesellschaftfür 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду 
Німеччини, Центру політико-правових реформ.   

Дніпропетровщина стала першою областю в країні, де народилася та 
зміцнилася нова традиція – проведення в ЦНАП регіональних тематичних 
флешмобів з метою їх популяризації серед населення та формування високого 
рівня довіри до цих інституцій з боку громадян і бізнесу. Завдяки 
запровадженню таких ініціатив відтепер ЦНАП – не лише адміністративна 
установа, де приймаються та видаються документи, це – майданчик для 
духовного, творчого та патріотичного розвитку мешканців регіону. 

Станом на 01 січня 2019 року, з квітня 2017 року, проведено 17 таких 
масштабних інформаційно-презентаційних кампаній: до Великодня, Днів 
української вишиванки та захисту дітей, Днів Конституції України, Державного 
прапора України та незалежності України, Дня українського козацтва, свята 
Святого Миколая, Новорічних свят, у тому числі 2 з них – це благодійні акції 
для підтримки дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.  

Така успішна практика наразі широко розповсюджена серед ЦНАП інших 
регіонів України.  

За підсумками 2018 року в Дніпропетровській області всього надано 
1 214 415 адміністративних послуг, що в 2,5 разів більше, ніж за підсумками 
2016 року та в 2 рази більше, ніж за підсумками 2017 року. 

Кількість наданих консультацій суб’єктам звернення у 2018 році склала 
1 026 473, що в 2,6 разів більше кількості консультацій, наданих протягом 
2016 року, та на 8% більше порівняно з кількістю наданих консультацій у 
2017 році. 

 
1.В. Розвиток периферійних районів 

 
Роботи по розробці генеральних планів та зонінгу сільських територій не 

проводилися через відсутність фінансування. Крім того, серед негативних 
чинників, що стримують реалізацію проекту, слід зазначити недосконалу 
законодавчу базу – законопроект 6403, що повинен був узаконити розробку 
схем планування територій ОТГ, прийнятий лише у першому читанні у 2017 
році. 

 
Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 15.03.2013 № 421-18/VI 

затверджено “Програму створення і ведення містобудівного кадастру 
Дніпропетровської області на 2013 – 2017 роки” (далі – Програма).  

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 14.07.2017 № 205-9/VIІ 
внесені зміни до попереднього рішення і назва Програми викладена в новій 
редакції: “Програму створення і ведення містобудівного кадастру 
Дніпропетровської області на 2013 – 2022 роки”.  
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На сьогоднішній час технічна частина системи містобудівного кадастру 
Дніпропетровської області (далі – Містобудівного кадастру) повністю створена.  

Протягом 2018 року проведені такі роботи: 
розроблено та розміщено у мережі Інтернет сайт Містобудівного 

кадастру; 
розмежовано роботу внутрішніх та зовнішніх користувачів шляхом 

формування внутрішнього та зовнішнього геопорталів Містобудівного 
кадастру; 

усі наявні віддалені робочі місця районного рівня підключені до 
внутрішнього геопорталу із застосуванням апаратних ключів; 

проведено процедури закупівлі серверного обладнання та програмного 
забезпечення “Oracle”, техніку введено в експлуатацію, ліцензії 
використовуються в роботі;  

розроблено програмний модуль по взаємодії зі системою “Navizor”; 
створена нормативна база (інструкції, регламенти) щодо єдиних правил 

формування інформаційних ресурсів Містобудівного кадастру; 
розроблена оптимальна технологічна схема взаємодії внутрішнього та 

зовнішнього геопорталів, окремих програмних модулів “Вихідні дані” та 
“Аналітика” автоматизованої системи реєстрації інформаційних ресурсів 
системи Містобудівного кадастру; 

модернізація сайту Містобудівного кадастру з метою реалізації 
додаткового функціоналу (удосконалення системи отримання просторових 
даних від проектних організацій; створення автоматизованої системи збору 
даних моніторингу схеми планування території області); 

визначення порядку та послідовності підключення віддалених робочих 
місць в об’єднаних територіальних громадах у 2018 – 2020 роках. 

Постійно проводяться роботи з технічного обслуговування та 
адміністрування роботи програмно-технічного комплексу та комплексу 
технічного захисту бази даних містобудівного кадастру, поточного 
інформаційного наповнення системи містобудівного кадастру, ведення та 
наповнення сайту містобудівного кадастру. 

Серед негативних чинників, що стримують реалізацію програми, слід 
зазначити відсутність фінансування заходів Програми з місцевих бюджетів, 
кадрові проблеми (наприклад – багаторічна відсутність головного архітектора у 
Покровському районі). 

 
З метою залучення інвестиційних коштів в економіку міста Жовті Води 

міською владою продовжено перемовини із потенційними інвесторами, а саме – 
тісну співпрацю з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), 
ГО “Центр підтримки громадських і культурних ініціатив “Тамариск”, ГО 
“Нова Надія”, благодійний фонд “Карітас Донецьк” та іншими.  

Керівництво ДП “СхідГЗК” спільно з ДК “Ядерне паливо” та 
ДП “УкрНДПРІпромтехнології” прийняли участь у координаційній нараді в 
МАГАТЕ. Розроблено робочу програму технічної кооперації з метою 
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вирішення питань реабілітації забруднених територій під час видобутку 
уранової руди. Передбачено проведення експертних місій експертів МАГАТЕ, 
ознайомчих місій української сторони на майданчиках з видобутку уранової 
руди, які були виведені з експлуатації. 

 
У 2018 році введено в експлуатацію в м.Марганець зону відпочинку в 

районі вулиці Бульварної та центральної площі по вулиці Грушевського 
Михайла в смт Кринички. Крім того велися роботи з реконстрцкції дендропарку 
та Гірників по вул. Малки в м. Покров, скверу та спортивно-ігрових 
майданчиків на Західному, на ділянці від вул. Данила Галицького до вул. 
Ближньої в м. Дніпро, реконструкція парка ім. Федора Мершовцева у м. Кривий 
Ріг, реконструкція площі Героїв у м. Новомосковськ, будівництво міського 
парку по вул. Центральна у м. Вільногірськ. 

 
У 2018 році з метою залучення громади до нових видів спорту: 
громадською організацією “Дніпропетровська обласна організація 

фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України” проведено 81 
спортивний захід, в яких взяло участь 6287 спортсменів; 

громадською організацією “Дніпропетровська обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства “Спартак” проведено 48 спортивних 
заходів з загальною кількістю 5059 спортсменів; 

громадською організацією “Дніпропетровська обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства “Україна” проведено проведено 371 
спортивний захід з загальною кількістю 28952 спортсменів. 

громадською організацією Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 
товариство “Колос” проведено 800 спортивних заходів в яких взяло участь 
30000 учасників.  

Національний олімпійський комітет України в Дніпропетровській області 
за 9 місяців 2018 року провів 12 спортивно-виховних заходів Олімпійський 
урок. Загальна кількість учасників 17215 осіб. 

Обласною організацією “Спорт для всіх” було проведено 35 заходів у 
яких прийняли участь 3721 чол. 

В області проведено: 203 обласних змагання з олімпійських видів спорту 
в яких прийняло участь 25301 спортсмен та 83 неолімпійських видів спорту в 
яких прийняло участь 8058 спортсмен.  

Згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України 
3 774 980 спортсменів області взяли участь у змаганнях з олімпійських видів 
спорту та 1 810 спортсменів у 118 змаганнях з неолімпійських видів спорту. 

Забезпечено підготовку членів збірних команд України: з олімпійських 
видів спорту 553, неолімпійських видів спорту 618, паралімпійських видів 
спорту 76, дефлімпійських видів спорту 62.  

Протягом звітного періоду присвоєно звання Заслужений майстер спорту 
України – 1 спортсмену, 15 спортсменам – Майстер спорту України 
міжнародного класу, 141 спортсменам – Майстер спорту України, 
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808 спортсменам області присвоєно – кандидат у майстри спорту України, 
948 спортсменам присвоєно І розряд. 

Присвоєно звання Заслужений тренер України – 6 тренерам та 
198 кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам з видів спорту. З них: 
вищу – 34 тренерам-викладачам, І – 63 тренерам-викладачам, ІІ – 101 тренерам-
викладачам.  

Як підсумок збалансованої роботи всіх ланок фізкультурно-спортивного 
руху в регіоні всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 
охоплено 22,8% населення. Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина 
знаходиться серед лідерів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 
Україні.  

 
Роботи з будівництва мережі сучасних транспортних зупинок 

громадського транспорту не проводилися через відсутність фінансування. На 
території області передбачається будівництво мережі з 18 сучасних 
транспортних зупинок громадського транспорту. При наявності фінансування 
реалізація цих заходів сприятиме поліпшенню умов очікування пасажирами 
громадського транспорту, з урахуванням потреб громадян з обмеженими 
можливостями. 

 
Протягом 2018 роу основним пріоритетом області було проведення 

капітальних ремонтів автомобільних доріг та вулиць комунальної власності. 
Спільно зі Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області 
здійснювались роботи з розвитку та утримання автомобільних доріг загального 
користування. 

Державного значення – 1 249,2 млн грн за рахунок держбюджету (в т.ч. 
будівництво 650,8 млн грн / 3,84 км, капітальний ремонт 10,1 млн грн, поточний 
середній ремонт 386,1млн грн / 25,0 км, експлуатаційне утримання 202,2 млн 
грн) та 566,7 млн грн за рахунок облбюджету (в т.ч. будівництво 41,5 млн грн / 
0,137 км, капітальний ремонт 28,9 млн грн, поточний середній ремонт 496,2 млн 
грн / 25,4 км);  

Місцевого значення – 446,6, з яких 442,8 млн грн субвенція держбюджету 
(в т.ч. капітальний ремонт 387,6 млн грн / 45,3 км, експлуатаційне утримання 
55,2 млн грн) та 3,8 млн грн за рахунок облбюджету (поточний дрібний ремонт 
та експлуатаційне утримання).  

Ключовими об’єктами були – поточний середній ремонт автодороги Н-08 
Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянці 
м. Дніпро межа Запорізької області – капітальний ремонт розпочали у 2017 
році, а у серпні 2018 завершили. Загальна кошторисна вартість об’єкту 1 101,2 
млн грн. Наразі в межах області це 36 км якісної швидкісної автодороги, яка 
поєднує два обласних центра. 

Будівництво автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – 
Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області загальною 
протяжністю 57,68 км та вартістю будівництва 7 777,2 млн грн. Будівництво 
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було розпочато у 2008 році але з 2009 по 2016 роки не здійснювалось, у 
2017 році в рамках реалізації державного інвестиційного проекту будівництво 
відновлено. У 2017 – 2018 роках побудовано 11,4 км дороги. Метою – є 
сполучення Дніпра з трасою Київ – Харків в районі Решетилівки. Реалізація 
проекту дозволить вирішити  проблему транспортного сполучення 
Дніпропетровської, Полтавської, Київської та інших областей України. 

Будівництво другої черги Південного обходу м. Дніпра. У 2011 році було 
побудовано I-у чергу Південного обходу м. Дніпра та розпочато будівництво  
II-ої черги протяжністю 7,1 км та вартістю будівництва 978,3 млн грн, яке 
призупинено через відсутність фінансування у 2014 році. У 2017 році за 
рахунок коштів обласного бюджету будівництво було відновлено – здійснено 
коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи 
проектів, їх затвердження. У 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету 
(41,5 млн грн) було завершено будівництво шляхопроводу на км 0+000, що 
дозволило відкрити прямий рух по автодорозі Дніпро – Запоріжжя. 

У 2018 році з обласного бюджету виділено 14,46 млн грн та 14,5 млн грн з 
бюджету м. Дніпро на виконання робіт з влаштування майданчиків для роботи 
габаритно-вагових комплексів на автодорогах загального користування 
державного значення на основних в’їздах в м. Дніпро. 

 
В Дніпропетровській області розпорядженням від 10.12.2018  

№ Р-768/0/3-18 затверджено регіональний план заходів з реалізації Стратегії 
державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на 
період до 2022 року. 

Заклади охорони здоров’я області, які надають первинну медичну 
допомогу, в рамках національної кампанії “Лікар для кожної сім’ї”, що 
стартувала з 01.04.2018, протягом 2018 року з 1981370 пацієнтами, у тому числі 
похилого віку, підписали декларації з 1621 лікарями, що надають первинну 
медичну допомогу. 

 
Проект “Реконструкція гуртожитку житлового будинку” реалізовано 

Українським Фондом Соціальних Інвестицій для забезпечення житлом 
мешканців, внутрішньо переміщених осіб, а також сімей військовослужбовців – 
учасників АТО міста Кам’янського. Введено 36 квартир. Усього освоєно 36 млн 
грн, у тому числі у 2018 році – 10 млн грн. У 2019 році передбачено 1 млн грн 
на здійснення робіт з благоустрою території.. 

 
Станом на 28.12.2018 в області функціонує 64 центри первинної медико-

санітарної допомоги (далі – центр ПМСД), у тому числі: 32 центри ПМСД в 
сільських районах та 32 центри ПМСД в містах області, з мережею 
підпорядкованих амбулаторій – 422, у тому числі у містах – 191, в сільських 
районах – 231, 389 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів  
(далі – ФАП та ФП). 
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Наразі загальна мережа в області та мережа амбулаторій в сільських 
районах в цілому задовольняє потребу населення в первинній медичній 
допомозі, що дозволяє діагностувати та лікувати прості та поширені хронічні 
захворювання. 

Протягом 2017 – 2018 років 8 ЦПМСД передано до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області 
(Апостолівської, Зеленодольської міської, Межівської, Солонянської, 
Томаківської, Царичанської та Юр’ївської селищної, Богданівської сільської 
громади) та 9 об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) створили свої 
заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, – ЦПМСД 
(Аулівська, Божедарівська, Вербківська, Грушівська, Іларіонівська, 
Криничанська, Миколаївська, Новоолександрівська та Сурсько-Литовська). 

62 центри ПМСД уже мають статус комунальних некомерційних 
підприємств та надіслали заяви на укладення договорів про медичне 
обслуговування населення на 2019 рік за програмою медичних гарантій з 
Національною службою здоров’я України та очікують надходження підписаних 
договорів. У 2018 році лише 23 центри ПМСД підписали договори з 
Національною службою здоров’я України та отримували кошти за програмою 
медичних гарантій на 2018 рік (з них у І хвилю 14, а у ІІ — 9). 

Інші 2 ЦПМСД будуть реорганізовані у комунальні некомерційні 
підприємства до кінця лютого 2019 року та одразу надішлють заяви на 
укладення договорів про медичне обслуговування населення на 2019 рік за 
програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України. 

Амбулаторії центрів ПМСД забезпечені автотранспортом (не менше 1 од. 
на амбулаторію), основним медичним обладнанням в середньому на 70%, що 
дозволяє на рівні первинної медичної допомоги діагностувати та лікувати 
прості та поширені хронічні захворювання. Водночас амбулаторії потребують 
дооснащення спеціальним та одноразовим медичним інструментарієм, 
комп’ютерною технікою, розхідними матеріалами для проведення 
лабораторних та скринінгових досліджень, автотранспортом, поновлення 
застарілого медичного обладнання відповідно до табеля матеріально-технічного 
оснащення закладів ПМД. 

Упродовж 2012 – 2017 років на оснащення лікарських амбулаторій 
обладнанням та автотранспортом витрачено біля 155 млн грн, у тому числі 
субвенція з державного бюджету – 60,0 млн грн, з місцевих бюджетів – 
95 млн грн. У 2017 році на поліпшення матеріально-технічної бази закладів 
ПМД з місцевих бюджетів витрачено понад 25 млн грн. За оперативними 
даними у 2018 році придбано медичного та комп’ютерного обладнання на суму 
25,9 млн грн.  

З метою своєчасного старту національної кампанії з вибору лікаря, яка 
називається “Лікар для кожної сім’ї”, під час якої кожен громадянин отримає 
можливість обрати лікаря первинної ланки та укласти з ним декларацію про 
обслуговування департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації видано 
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наказ від 27.03.2018 № 573/0/197-18 “Про проведення національної кампанії з 
вибору лікаря”. 

Станом на 28.12.2018 в системі “Електронне здоров’я” зареєстровано 
64 (100%) центри первинної медико-санітарної допомоги (далі – центри 
ПМСД), у тому числі міст – 32 (100%), сільських районів – 32 (100%); 
амбулаторій – 412 (97,63%), у тому числі міст – 191 (100%), сільських районів – 
221 (95,67%). 10 амбулаторій сільських районів не підключено через відсутність 
лікарів. 

Закладами охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, 
здійснюється вільний вибір медичних інформаційних систем. Наразі обрано: 
МедЕйр, у тому числі ДніпроМед, (65,06%), Helsi (31,25%), Поліклініка без черг 
(3,13%) та Медстар (1,56%). 

Зі старту національної кампанії “Лікар для кожної сім’ї” за оперативними 
даними з 1621 лікарями (99,75%) підписали декларацію про вибір лікаря, який 
надає первинну медичну допомогу, 1981370 пацієнтів (60,68%), з них за 
останній тиждень – 28302. Середня кількість декларацій на одного лікаря – 
1222 (у містах – 1217, у районах – 1240). 

Оптимального обсягу підписаних з пацієнтами декларацій досяг 341 лікар 
в 51 закладі охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу. 

В області практикують 1625 лікарів, які надають первинну медичну 
допомогу, у т.ч. 1409 (2017 р. – 1371) лікарів загальної практики – сімейних 
лікарів (далі – лікар ЗП-СЛ) та 2400 медичних сестер загальної практики – 
сімейної медицини. Забезпеченість лікарями ЗП-СЛ на 10 тисяч населення – 
4,22 (показник по Україні за 2017 р. – 3,49).  

Укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів первинної 
медичної допомоги – 82%. В містах області відповідно – лікарів ПМД – 82,9%, 
в сільських районах – лікарів ПМД – 81,8%. Не укомплектовано: лікарями ПМД 
43 сільські та селищні амбулаторії, що складає 18,6% від функціонуючих в 
сільських районах (231). 

Для всіх медичних працівників інформація стосовно наявності вакантних 
посад у закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області розміщується на 
сайті регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській 
облдержадміністрації “Відкрита влада”: www.openpower.dp.gov.ua у розділі 
“Охорона здоров’я”, рубрика “Кількість вакантних посад в лікувально-
профілактичних закладах області”. 

З метою мотивування медичних працівників у містах та районах області 
приймаються на сесіях програми “Місцеві стимули»” На 2018 рік було 
заплановано 74,5 млн грн, з них використано станом на 01.01.2019 ‒ 
71,5 млн грн.  

Крім того, медичним працівникам центрів ПМСД області в залежності від 
об’єму та якості надання медичної допомоги за оперативними даними станом 
на 10.01.2018 виплачено надбавок на загальну суму – 21,73 млн грн, у тому 
числі за обсяг – 17,91 млн грн, за якість – 3,82 млн грн. 
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У 2018 році надано житло 28 медичним працівникам, з них 11 – медичні 
працівники первинної ланки. 

За пропозиціями робочих груп – “медичних рад реформ” у сільській 
місцевості, сформованих розпорядженням голови облдержадміністрації від 
29.12.2017 № Р-695/0/3-17, відповідно до Порядку формування спроможних 
мереж надання первинної медичної допомоги, затвердженого спільним наказом 
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.02.2018  
№ 178/24, було розроблено проект Плану спроможних мереж надання 
первинної медичної допомоги Дніпропетровської області, який було погоджено 
03.04.2018 на засіданні робочої групи Міністерства охорони здоров’я України, 
утвореної наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2018 № 475, 
(лист Міністерства охорони здоров’я України від 10.04.2018 № 19.1-07-
551/9016). 

План спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 
Дніпропетровської області затверджено розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 21.05.2018 № Р-276/0/3-18, який включає: 
12 амбулаторій типу “Ц”, 83 типу “АГ”, 133 типу “АМ” та 350 пунктів здоров’я. 

Дніпропетровській області відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 06.12.2017 № 983 “Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості” виділено кошти 
Субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в обсязі 
161,6 млн грн у 2017 році та додатково 40,4 млн грн у 2018 році. 

10.07.2018 відбулося засідання Комісії Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо 
розгляду проектів, що пропонуються до фінансування за рахунок Субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості, на якій було 
розглянуто перелік проектів будівництва 18 нових амбулаторій у 
Дніпропетровській області. 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 26.07.2018 № 187 “Про затвердження 
Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості” (зі змінами 
відповідно до наказу Мінрегіону України від 03.08.2018 № 202 “Про внесення 
змін до переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи хорони здоров’я у сільській місцевості”) 
затверджено перелік 18 проектів, що фінансуються у 2018 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи хорони здоров’я у сільській місцевості: 
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будівництво та оснащення сучасним обладнанням та  комп’ютерною технікою 
18 нових амбулаторій, з яких: 

9 амбулаторій групової практики, з них 4 з житлом для лікаря та 5 без 
житла; 

9 амбулаторій моно-практики, з них 7 з житлом для лікаря та 2 без житла. 
В цих амбулаторіях працюватимуть 27 лікарів (26 сімейних лікарів та 

1 лікар-терапевт), які станом на 28.12.2018 підписали 31581 декларацію з 
населенням, що становить 64,74% від їх оптимального обсягу медичної 
практики. 

 
1.С. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 

 
В рамках реалізації Програми розвитку туризму у Дніпропетровській 

області на 2014 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської 
обласної ради від 20 червня 2014 року № 532-26/VI (зі змінами), здійснюються 
заходи щодо створення сприятливих умов для формування 
конкурентоспроможного туристичного продукту, його просування на 
міжнародному та внутрішньому туристичних ринках, забезпечення безпеки 
туристів, розбудови туристичної інфраструктури належного рівня, зростання 
туристичних потоків, залучення інвестицій та наповнення місцевих бюджетів. 

З метою впровадження завдань, спрямованих на розвиток внутрішнього 
туризму в регіоні, протягом 2018 року реалізовано комплекс заходів. 

На сьогодні ефективним інструментом маркетингових комунікацій є 
виставкові заходи, що проводяться на міжнародному рівні. Участь у таких 
заходах розглядається як найефективніший спосіб просування туристичного 
продукту на внутрішньому та зарубіжному ринках. Туристичний потенціал 
області представлено: 

7 березня 2018 року на 52-й міжнародній туристичній виставці-ярмарку 
ITB Berlin у м. Берліні; 

28 – 30 березня 2018 року на XXIV Міжнародній туристичній виставці 
UITT-2018: “Україна – Подорожі та Туризм” у м. Києві; 

3 – 5 жовтня 2018 року на Міжнародному туристичному салоні “Україна 
2018” в рамках ювілейного заходу UITM у м. Києві; 

червень 2018 року у м. Торонто для представників канадського 
туристичного бізнесу в рамках реалізації проекту для збільшення потоків 
канадських туристів до України; 

16 – 18 жовтня 2018 року на ХІХ Міжнародній виставці-ярмарку 
“ТурЕКСПО-2018” в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії 
туризму та гостинності; 

5 – 10 листопада 2018 року на загальнодержавному стенді України в 
рамках міжнародної виставки “China International Import Expo 2018”  
м. Шанхай (КНР); 

27 – 29 листопада 2018 року на одній із найбільших міжнародних 
виставок MICE туризму в Європі - “IBTM 2018” у м. Барселоні, Іспанія. 
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Крім того, взято участь у ряді заходів з розвитку туризму: 
12 травня 2018 року у Запорізькому туристичному фестивалі-ярмарку 

“Запоріжжя – місце щастя”, у м. Запоріжжя; 
17 – 18 травня 2018 року у Туристичному хабі “Розвиток туризму в 

умовах нових громад”, у м. Нова Каховка Херсонської області; 
16 червня 2018 року у туристичному фестивалі Travel Fest “Мандруй 

Україною”, у м. Києві; 
1 – 9 липня 2018 року проведено ІІІ вітрильну крейсерську регату 

“Козацький шлях-2018”; 
24 жовтня 2018 року у виставковому заході в рамках проведення Першого 

Конгресу “Влада-Бізнес-Молодь” у м. Дніпро; 
27 – 28 листопада 2018 року у Другому туристичному бізнес форумі 

Запоріжжя 2018. 
Інформаційне забезпечення туристичної діяльності здійснюється 

наступним шляхом: 
На сайті облдержадміністрації створено розділ “Туристичний край”, де 

висвітлюється інформація про туристичні дестинації регіону, туристичні 
маршрути, визначні події у сфері туризму та діяльність туристичних 
організацій. Більш детальна інформація поширюється на офіційних сайтах 
райдержадміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад. 

З 26 по 28 листопада 2018 року в рамках прес-туру по Україні, 
організованого Департаментом туризму і курортів Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі, Дніпропетровська область приймала групу іноземних 
представників ЗМІ з Польщі, Грузії, Білорусії, Казахстану. Журналістам та 
учасникам прес-туру, було презентовано туристичні можливості області в 
рамках промислового (індустріального) туризму та запропоновано туристичний 
продукт міст Дніпро, Кривий ріг, Нікополь, Марганець, Кам’янське. По 
закінченню прес-туру, в контентах інформаційних джерел зазначених країн, 
розміщені відповідні репортажі. 

Також, інформаційне забезпечення діяльності у сфері туризму 
здійснюється під час проведення різноманітних заходів шляхом застосування 
наочних засобів (стендів, банерів, мобільних інформаційних наметів, 
розповсюдженням буклетів, брошур, листівок та іншої друкованої продукції), 
використання та поширення сувенірної продукції (футболки, кепки, магніти, 
наліпки, браслети, сумки, пакети тощо). 

Протягом 2018 року виготовлено різноманітні промоматеріали щодо 
туристичних можливостей Дніпропетровської області. Друкована продукція: 
буклети “Дніпропетровщина туристична: Спортивний туризм”, календарі подій 
на 2018 рік, блокноти з логотипом, перекидні настільні календарі із 
висвітленням туристичних об’єктів області, інформаційні туристичні мапи, 
листівки з описом туристичних маршрутів. Сувенірна продукція: еко-сумки з 
логотипом, еко-пакети з логотипом, шоколадні вироби з логотипом на 
обкладинці, футболки та кепки з логотипом, прапорці, вимпели з логотипом, 
магніти, брелки тощо. 
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Соціально-економічні зміни в області створили умови для розвитку 
туристичної інфраструктури: 

На сьогодні в області працюють туристичні інформаційні центри у містах 
Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Петриківському районі. Розроблено 
громадський проект створення ТІЦу у м. Кам’янське. Опрацьовується питання 
щодо створення ТІЦу у смт Покровське.  

Для створення сучасної інфраструктури вуличних покажчиків ведеться 
збір інформації щодо переліку туристичних об’єктів на територіях та 
необхідності встановлення інформаційно-вказівних знаків до об’єктів 
туристичної інфраструктури українською та англійською мовами. 

Ведеться робота щодо забезпечення безперешкодного доступу туристів, 
які подорожують в рамках інклюзивного туризму, до об’єктів туристичної та 
інженерно-транспортної інфраструктури, забезпечується пониження бордюрів 
на тротуарах, на доріжках у зоні відпочинку. 

Ведеться капітальний ремонт доріг та тротуарного покриття з 
організацією мережі велосипедних доріжок. 

Одним із перспективних напрямів у сфері туризму є подієвий (івент) 
туризм, що формує туристичний продукт і залучає туристів. Діяльність з 
організації подій в Дніпропетровській області розвинута досить широко та 
впроваджується за всіма формами такої діяльності через проведення 
фестивалів, акцій, конкурсів, ярмарків, ігор, змагань, флешмобів: 

один з найбільших в Україні етно-рок-фестиваль “Kozak FEST” 
присвячений перемозі українського війська під керівництвом Гетьмана Богдана 
Хмельницького в ході національно-визвольної боротьби; 

урочисті заходи присвячені події “Дні слави кошового отамана Війська 
Запорізького Низового Івана Дмитровича Сірка”; 

етно-історичний фестиваль “Самар-Дніпро-Фест”, який проводився на 
території Новобогородицької фортеці, створеної Іваном Мазепою; 

етнофестиваль-ярмарок “Петриківський дивоцвіт” – присвячений 
збереженню та популяризації всесвітньо відомого петриківського розпису, який 
у 2013 році став нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО; 

міжрегіональний етнофестиваль обрядів та оберегів “Пасіка Сірка” – 
фестиваль, що відбувся в рамках концепції Програми розвитку Українського 
козацтва Дніпропетровської області. 

Також в області проводяться великі музичні фестивалі “Стопудівка” та 
“Джаз на Дніпрі” (м.Дніпро), Велике інтерактивне свято до Дня незалежності 
України “Вільне небо” (с.Майське, Синельниківський район), Фестиваль 
Industrial Fest “Ніч індустріальної культури”(м.Кривий Ріг), Фестиваль науки, 
техніки та сучасних технологій Interpipe TechFest (м.Дніпро), книжковий 
фестиваль “Book Space” та інші. 

З метою підвищення рівня обізнаності у сфері впровадження державної 
політики з розвитку туризму серед представників органів влади та 
туристичного бізнесу було проведено та взято участь у низці освітніх заходів: 

22 квітня 2018 року тренінг “Регіональний туризм: Подія. Заклад. 
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Територія”; 

26 – 27 червня 2018 року в Університеті імені Альфреда Нобеля 
організована виїзна сесія Наукової ради з туризму та курортів Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі та проведено перше засідання Мережі знань 
Національної туристичної організації України в роботі якої взяли участь 
провідні науковці туристичних університетів та профільних навчальних 
закладів в сфері туризму та гостинності; 

5 липня 2018 р семінар-тренінг “Туристичний потенціал громади” для 
представників ОТГ області; 

24 жовтня 2018 року засідання Круглого столу “Розвиток туризму в місті 
Нікополі – 2018”; 

12 грудня 2018 року під час Форуму “Екологічні стратегії 
енергонезалежності для громад. Гранти”, що відбувся за підтримки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, обговорення питання на 
тему “Туризм – як драйвер розвитку об’єднаних територіальних громад”. 

На території області проводяться заходи щодо сприяння розвитку різних 
видів туризму. Пріоритетними видами туризму для Дніпропетровської області 
визначені такі види як: промисловий, історичний, подієвий, етнографічний, 
зелений, природничий та спортивний. 

Промисловий туризм переважно розвинутий у містах: Дніпро, Кривий 
Ріг, Нікополь, Кам’янське. Дніпропетровська область єдина область, де 
розвинутий промисловий туризм, через наявність великої кількісті 
промислових гігантів, а з точки зору “космічного” туризму, область є 
унікальною. 

Історичний та культурно-пізнавальний види туризму розвиваються по 
всій території області шляхом розробки та впровадження закладами культури й 
громадськими організаціями різноманітних туристичних маршрутів, 
краєзнавчих екскурсій, пізнавальних походів, експедицій-тренінгів, відвідувань 
природних об’єктів тощо. 

Сільській (“зелений”) туризм поступово розвивається в регіоні через 
створення садиб та сільських господарств. На території області “зелені” садиби 
та господарства діють в Петриківському, Межівському, Новомосковському, 
Синельниківському, Солонянському, Царичанському районах. 

Спортивний туризм в Дніпропетровській області реалізується шляхом 
проведення спортивних та туристичних заходів. В області успішно працюють 
клуби зі спортивного туризму, які організовують заходи з туризму, беруть 
участь у змаганнях різних рівнів (обласні, всеукраїнські, міжнародні). 

Сучасна Дніпропетровщина пропонує туристам різноманітні види 
активного туризму: пішохідний, велосипедний, водний, гірський (альпінізм та 
скелелазіння), вітрильний, лижний туризм тощо. 

 
У 2018 році на запровадження туристичного маршруту “Чарівне 

Присамар’я” видатки не передбачені. 
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Стратегічна ціль 2: Розвиток сільських територій 
 

2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
 

Тваринництво – одна із стратегічних галузей сільського господарства 
області, рівень розвитку якої значною мірою визначає продовольчу безпеку 
регіону і якість харчування населення, а значить і здоров’я нації. 

За результатами роботи агропромислового комплексу області 2018 рік 
серед регіонів України Дніпропетровська область займає третє місце за обсягом 
виробництва м’яса, четверте – за чисельністю поголів’я свиней та птиці. 

У всіх категоріях господарств області склалася позитивна тенденція із 
нарощування обсягів виробництва яєць від свійської птиці.  

За 2018 рік у всіх категоріях господарств вироблено м’яса в живій вазі 
319,4 тис. тонн, яєць – 842,4 млн. шт., молока – 294,1 тис. тонн. 

Станом на 01 січня 2019 року в усіх категоріях господарств області 
утримується 122,5 тис. голів великої рогатої худоби (у тому числі 
67,9 тис. голів корів), свиней – 362,4 тис. голів, птиці свійської – 
19,5 млн. голів.  

У 2018 році для 480 фермерівчленів кооперативів Дніпропетровської 
області постійно проводяться тренінги з системами управління молочним 
виробництвом DMS (Dairy Management System Система управління молочним 
виробництвом). Проведено тренінги “Управлінський облік для сімейних ферм” 
для бухгалтерів та “Моніторинг чи контроль” для правління кооперативу. 

У рамках Канадського проекту “Розвиток молочного бізнесу в Україні” у 
Покровському районі завершено будівництво другої черги Демонстраційної 
ферми (Сільськогосподарське підприємство “Молочарське”), а саме – 
будівництво корівника на 60 голів Джерсейської породи. Закуплено та завезено 
в Україну 45 нетелів Джерсейської породи з Данії.  

Об’єднання кооперативів “Господар” продовжує розвивати мережу 
кооперативів молочного напряму. Загальна сума витрачених коштів 
матеріально-технічної допомоги протягом строку реалізації проекту у 2018 році 
склала понад 6,7 млн грн. У 2018 році за рахунок проектної допомоги: 

куплено та експлуатується два молоковози ємністю 4 та 10 тонн4 
діє атестована лабораторія з аналізів якості молока (юридична особа ТОВ 

“Дейрі Менеджмент Сістем”, лабораторне обладнання Dairy Spec Combi). 
Щомісяця в лабораторії проводиться аналіз 5000 зразків молока; загалом за 
2018 рік виконано 46,3 тис. аналізів; 

збільшується мережа збору молока, встановлюються танки-охолоджувачі. 
Збір молока організовано на 102 пунктах. Через Об’єднання організовано 
гуртований продаж молока 4-х кооперативів, загальний обсяг продажу молока 
за 2018 рік склав – 4,6 тис. тонн, Ціна за 1 літр молока для кооперативів 
складала від 6,75 до 9,45 грн з ПДВ за 1 літр базового молока, додатково 
ведеться розрахунок за жирність вище базової; 
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згідно укладеного договору вирощено 20 породистих нетелей 
Голштинської породи для сімейних ферм – членів молочних кооперативів; 

протягом другого півріччя 2018 року 4 ферми отримали технічну 
допомогу у вигляді обладнання для молочних ферм та фінансового 
забезпечення. Усього з початку проекту технічну допомогу отримали 87 
фермерів; 

впроваджується програмне забезпечення 1С у п’яти залучених 
кооперативах (“Добробут Андріївки”, “Молочна ріка”, “Первоцвіт”, “Любава”, 
“Жовтневе”) з метою налагодження бухгалтерського обліку, програма з обліку 
фінансових та нефінансових показників діяльності кооперативів 
PERFORMCOOP, проводяться навчання бухгалтерів; 

організовано навчальні візити школярів Покровської загальноосвітньої 
школи (60 осіб) та студентів Дніпропетровського державного економічно-
аграрного університету (20 осіб); 

здійснено супровід створення, проведено техніко-економічне 
обґрунтування нового кооперативу “Екокрай Журавський”  Царичанського 
району Дніпропетровської області (вересень- грудень 2018р). 

Також реалізовувалися проекти агропромислового комплексу із 
залученням власних коштів підприємств: 

АФ “Агро - Овен” Магдалинівського району: 
реконструкція свинокомплексу  для вирощування 70 тис.  голів свиней на 

рік; 
будівництво ІІ черги племінного репродуктора по виробництву 

15 млн шт. інкубаційного яйця  на рік; 
будівництво комплексу  по переробці та зберіганню 20 тис. тонн овочів на 

рік. 
ДП “Націонал плюс” ПП “Націонал” Царичанського району – 

реконструкція молочної ферми на 540 голів корів. 
СТОВ “АгроМайстер” Солонянського району – реконструкція 

свинокомплексу на 840  голів свиней, 180 тонн м’яса на рік. 
 

З метою створення спеціалізованих господарств по вирощуванню 
овочевих культур реалізовувалися проекти агропромислового комплексу із 
залученням власних коштів підприємств, а саме – ТОВ “Сади Дніпра” 
Дніпровського району – збільшення площі закладених багаторічних насаджень 
фруктових дерев (яблунь) терміном плодоношення понад 10 років до площі 
60,38 га та будівництво холодильника для зберігання вирощеної продукції. 

По напрямку рослинництва в області завершено збирання урожаю 
2018 року. Шостий рік поспіль аграріям області вдається отримати понад 
3 млн тонн зернових культур. Всього з площі 1106 тис. га намолочено 3 млн 
425 тис. тонн зернових культур (у фізичній вазі), при середній урожайності 
31,0 ц/га (у 2017 році – 31,9 ц/га), у тому числі ранніх зернових культур з площі 
797 тис. га, намолочено 2 млн 145 тис. тонн, при середній урожайності 26,9 ц/га 
(у 2017 році – 32,4 ц/га).  
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За результатами збирання пізніх зернових та технічних культур отримано: 
кукурудзи на зерно з площі 296 тис. га намолочено – 1 млн. 256 тис. тонн, 

середня урожайність склала 42,4 ц/га (у 2017 році – 31,2 ц/га); 
соняшника з площі 558 тис га накошено 1 млн 201 тис тонн (середня 

урожайність – 21,5 ц/га, у 2017 році – 19,2 ц/га). 
Валовий збір зерна дає можливість повністю забезпечити потребу 

області: у продовольчому зерні – 535,0 тис. тонн, (у тому числі для 
хлібопекарської галузі – 250 тис. тонн); фуражному – 1,0 млн тонн; насіннєвому 
матеріалі – 202,0 тис. тонн; провести розрахунки за земельні та майнові паї – 
240,0 тис. тонн. 

У 2018 році всіма категоріями господарств області отримано 
523,7 тис. тонн картоплі при середній урожайності 98,5 ц/га, овочів відкритого 
ґрунту – 640,8 тис тонн, ( середня урожайність – 182,1 ц/га).  

Отриманий урожай картоплі та овочів повністю задовольняє потребу 
населення. 

Що стосується стану посіву озимих культур. 
Під урожай 2019 року господарствами всіх категорій в області посіяно 

озимих зернових культур всього – 722,3 тис. га, 107,3% до площ під урожай 
2018 року, з них озимих зернових на зерно – 605,2 тис. га, (103,5 % до площ під 
урожай 2018 року), у тому числі: озимої пшениці – 511,1 тис. га (101,2 % до 
площ під урожай 2018 року), озимого ячменя – 91,2 тис. га (118,8 % до площ 
під урожай 2018 року).Крім того,  посівна площа озимого ріпаку склала 116,3 
тис. га, (132,7% до площ під урожай 2018 року). 

Із посіяних озимих зернових культур на зерно отримано сходів 
601,4 тис га (99,4%), з яких в доброму та задовільному стані 528,71 тис га 
(87,91%). Отримано сходів озимого ріпаку 115,91 тис га (99,7%), з яких в 
доброму та задовільному стані 103,28 тис га (89,1%). 

 
З метою створення простору для оптової торгівлі сільськогосподарською 

продукцією із залученням іноземних інвестицій по області реалізовувалися 
проекти агропромислового комплексу. 

Так, у квітні 2018 року впроваджено в дію Канадський кооперативний 
зерновий проект “Проект розвитку зерносховищ та сільськогосподарських 
кооперативів в Україні”. Кооперативний підхід дає можливість фермерам 
здійснювати загальні закупівлі (включаючи придбання високоякісного 
посівного матеріалу), мати спільний доступ до сучасного обладнання з доробки 
та зберігання зерна, спільно здійснювати поставки зернових безпосередньо до 
найбільших покупців тоді, коли ціни є найвищими. 

На базі СОК “Зерновий” Васильківського району побудований та 
введений в дію елеватор потужністю 12 тис. тонн. Загальна вартість проекту –  
близько 6 млн. канадських доларів. Проект фінансувався Міністерством 
закордонних справ, міжнародної торгівлі і розвитку Канади (DFATD) та був 
виконаний канадською неурядовою організацією СОКОДЕВІ в партнерстві з 
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канадською кооперативною асоціацією (ССА), Інститутом досліджень та освіти 
для кооперативів та спілок Університету Шербрук (IRECUS).  

 
2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 

 
На сімейних молочних фермах на території області надій молока зріс в 

середньому на 37% та зросли доходи в середньому на41% порівняно з 
2014 роком в основному за рахунок збільшення кількості та якості виробленої 
продукції.  

Продовжується гуртовий продаж молока. Збір молока організовано на 
102 пунктах, загальний обсяг продажу молока за 2018 рік склав – 4,6 тис. тонн. 
Ціна за 1 літр молока для кооперативів склала від 6,75 до 9,45 грн з ПДВ.  

Вирощено 20 голів Голштинської породи для сімейних ферм-членів 
молочних кооперативів.  

Впроваджено програмне забезпечення 1С у п’яти залучених 
кооперативвах “Добробут Андріївки”, “Молочна ріка”, “Первоцвіт”, “Любава” 
та “Жовтневе” з метою налагодження бухгалтерського обліку, проводяться 
навчання бухгалтерів. 

 
З метою підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння 

створенню малих підприємств у сільській місцевості в області розроблена і діє 
“Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській 
області на 2017 – 2018 роки” (далі – Програма), затверджена рішенням обласної 
ради від 02.12.2016 № 124-7/VIІ. 

В області створено розвинену інституційну мережу супроводу інвестора: 
ДП “Дніпропетровський інвестиційно-інноваційний центр”, КЗ 
“Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” обласної ради, КЗ 
“Агентство розвитку Дніпра”, місцеві інвестиційні інституції у містах 
Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг та ін. При Дніпропетровській 
облдержадміністрації створені інвестиційний центр та гаряча лінія з питань 
захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню 
підприємств.  

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.adm.dp.gov.ua) 
створений та постійно підтримується в актуальному стані окремий 
інформаційний ресурс для бізнесу, у тому числі малого та середнього, 
інвесторів, експортерів. 

Заходи підтримки малого та середнього бізнесу регіону спрямовані на 
створення нових робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту, а 
також стимулюванню розвитку конкурентоспроможності та інноваційного 
потенціалу регіональної економіки, визначені Стратегією розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. 

На виконання Стратегії,  місцевих програм розвитку малого та середнього 
підприємництва протягом 2018 року відбулись заходи:  

у місті Київ відбувся міжнародний діловий захід “Дніпропетровський 
регіон: відкритий інвестиційний діалог”, під час якого презентовано 
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інвестиційну привабливість та експортний потенціал Дніпропетровщини (захід 
організовано за підтримки Дніпропетровської торгово-промислової палати, 
Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної ради); 

в облдержадміністрації відбулась експертна зустріч на тему: 
“Сертифікація вантажів з харчовими продуктами для експорту з України” за 
участю представників Держпродспоживслужби України та Ради з розвитку 
експорту при облдержадміністрації. На зустрічі перш за все обговорювались 
питання необхідності створення повноцінної системи акредитованих органів 
сертифікації в Україні; 

в облдержадміністрації проведено презентацію розпочатих для 
підприємців та експортерів навчальних програм “Експортна революція” та 
“Креативний експорт” у партнерстві з Естонією; 

у місті Вільногірськ проведено нараду для суб’єктів підприємницької 
діяльності з питань застосування положень Податкового Кодексу України та 
законодавства щодо сплати єдиного соціального внеску, на яку були запрошені 
представники Пенсійного фонду України та Державної фіскальної служби у 
Дніпропетровській області; 

у Васильківському районі проведено засідання круглого столу на тему: 
“Міжнародні програми, проекти, гранти: від ідеї  - до проекту”; 

для розширення експортних горизонтів підприємств області  
в облдержадміністрації проведено виїзне засідання громадської організації 
“Міжнародний Трейд-Клуб в Україні”, учасниками якого стали представники 
Аргентини, Китаю, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, представники 
економічного і торгового відділу делегації Європейського Союзу та 
керівництва облдержадміністрації; 

в місті  Кривому Розі  для муніципалітетів Дніпропетровської області, за 
участю представників проекту міжнародної технічної допомоги “Партнерство 
для розвитку міст” (проект “ПРОМІС”) проведено тренінг “Експрес-аналіз 
місцевого бізнес-клімату”, спрямований на створення сприятливого середовища 
для розвитку малого та середнього бізнесу, дослідження місцевого 
регуляторного середовища на бізнес. Тренери довели до присутніх методологію 
проведення експрес-аналізу місцевого бізнес-клімату. Окрім методів та 
інструментів виконання аналізу, розкрили комунікаційну складову 
дослідження, зокрема-особливості взаємодії з різними цільовими аудиторіями, 
у т.ч. запропонували типові інструменти для організації та проведення фокус-
груп, зосередили увагу на заходах, спрямованих на вдосконаленні місцевого 
ділового клімату.  Представники  громадських організацій, органів місцевого 
самоврядування   приймали участь у  фокус-групових дослідженнях на етапах 
відтворення галузевої структури, гендерного балансу, вікової врівноваженості 
тощо; 
 проведено круглий стіл на тему: “Формування регіональної політики 
щодо забезпечення кадрами нової генерації підприємств малого та середнього 
бізнесу міста”. У заході прийняли участь структурні підрозділи виконкому 
Криворізької міської ради, керівники та фахівці професійно-технічних і вищих  
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навчальних закладів, роботодавці, профспілки, громадські об’єднання.  
Головною метою круглого столу був пошук нових підходів до підготовки 
висококваліфікованих кадрів професійно-технічними та вищими навчальними 
закладами для забезпечення потреб підприємств малого і середнього бізнесу. 
Керівники ряду підприємств зазначили, що готові надати свою матеріально-
технічну базу для проходження практики учнями та студентами, а потім 
офіційно їх працевлаштувати, а представники освіти запевнили, що вони готові 
розширити перелік нових професій на вимогу ринку праці; 

у місті Нікополь проведено перший Регіональний конкурс кондитерської 
майстерності “Чарівні смаколики” та семінар на тему: “Навчаємось бізнесу для 
учнів середньої загальноосвітньої школи”; 

у місті Дніпро відбулося виїзне засідання Ради з просування експорту при 
Мінекономрозвитку в рамках “Експортного дня” під головуванням заступника 
Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торгового представника України 
Наталії Микольської, в якому взяли участь представники малого та середнього 
бізнесу. Під час засідання, учасники мали змогу поставити питання експертам 
щодо особливостей виходу на експорт; 

у рамках соціального партнерства облдержадміністрацією проведено 
щорічне урочисте вручення сертифікатів на повне медичне обстеження для 
дітей від приватних клінік Дніпропетровщини до Міжнародного дня захисту 
дітей;  

проведено засідання координаційної ради з питань регуляторної політики 
і розвитку підприємництва де було розглянуто та обговорено проект рішення 
“Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Вільногірськ на 2019 рік”. 
За результатами цього засідання було підготовлено звернення асоціації 
підприємців міста стосовно ставок місцевих податків і зборів до виконавчого 
комітету міської ради;  

проведено “Український індустріальний тиждень” за підтримки 
Мінекономрозвитку та Німецького товариства міжнародного співробітництва, у 
рамках якого представники бізнесу обговорили індустріальні можливості міста 
Дніпро та області, а також висловили рекомендації щодо вирішення найбільш 
гострих перешкод для розвитку; 

проведено безкоштовні навчальні програми для молоді та підприємців 
міста Павлоград на теми: “Основи бізнес – планування”, “Психологія в 
підприємницькій  діяльності”, “Комп'ютерні основи для підприємців”; 

проведено розширену нараду з представниками малого бізнесу 
Межівського району щодо змін законодавства у сплаті податків та зборів, а 
також проведено семінар – нараду для суб’єктів  підприємницької діяльності 
щодо дотримання законодавства про працю, дотримання умов оплати праці, 
типових порушень законодавства; 

проведено навчальний семінар на тему: “Лайфхаки для бізнесу: 
спрощення ведення власної справи”, на якому підприємці регіону отримали 
практичні поради з питань, що таке унікальний продукт та як його створити, що 
таке інноваційний бізнес, що таке бізнес-кластер та як його створити;  
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проведено тритижневий цикл навчальних семінарів за темою: 
“Інтернатура бізнесу: збудуй свою вдалу справу!” Під час якого учасникам 
розповіли про те, що вони повинні робити день за днем, аби відкрити власний 
бізнес із нуля. Всі слухачі отримали детально розроблений  бізнес-план, який 
може реально працювати. Два найкращих бізнес-плани, будуть презентовані на 
регіональному заході DEF'2018; 

проведено практичний тренінг на тему: “Реальні бізнес-кейси”, під час 
заходу учасникам розповіли, як практично застосовуються методики для 
формування та прийняття управлінських рішень з метою виведення бізнесу із 
кризових ситуацій та ін. 

проведено семінар на тему: “Матриця створення успішного бізнесу”, під 
час семінару учасникам розповіли найнеобхіднішу для початківців інформацію, 
а саме, якою повинна бути модель успішного бізнесу, як за допомогою 
маркетингу та унікальної стратегії можна збільшити прибуток. 

проведено практичний тренінг на тему: “Клієнтоорієнтованість та теорія 
поколінь”. На тренінгу розглянуто наступні питання: різні покоління, різні 
цінності – хто, що і як споживає, мотиви споживання та як їх ефективно 
використовувати в пропозиціях при продажах, як завоювати лояльність клієнта. 

 
2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 

 
У 2018 році реалізовано 24 проектів з розвитку будівництва та 

реконструкції водопровідних мереж в населених пунктах Дніпропетровської 
області (будівництво та реконструкція 16 км водопровідних мереж та 1 насосна 
станція). Реалізація цих заходів дозволила забезпечити якісним питним 
водопостачанням близько 22 тис. мешканців області.  

В цілому здійснено реконструкцію 8 км водопровідних мереж у 
Криворізькому, Верхньодніпровському, Нікопольському та Широківському 
райони та мереж КП ДОР “Аульський водовід”, збудовано 8 водоводів, 
реконструйовано 5 насосних станції.  

Завершено реалізацію об’єктів “Реконструкція системи водопостачання 
на НФС ІІ підйому КП ‟Марганецьке ВУВКГˮ ДОРˮ, “Реконструкція системи 
водопостачання с.Майорка Дніпропетровського району”, “Реконструкція 
магістрального водогону від м.Кривий Ріг - с.Веселе Криворізького району”, 
“Реконструкція підвідного водоводу Нікополь-Південне в Нікопольському 
районі Дніпропетровської області”, “Реконструкція насосної станції № 1 для 
водопостачання с. Любимівка на території Любимівської сільської ради 
Дніпропетровського району”, “Реконструкція насосної станції № 3 та ділянки 
водогону від НС для водопостачання с. Перше Травня на території 
Любимівської сільської ради Дніпропетровського району”, “Реконструкція 
водоводів №2, №3 комунального підприємства Дніпропетровської обласної 
ради “Аульський водовід”, ПК-325”, “Нове будівництво водогону питної води 
населених пунктів Божедарівської селищної ради, Криничанського району, 
Дніпропетровської області”. 
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У 2018 році проведені роботи з реконструкції каналізаційних очисних 

споруд, а саме: реконструкція каналізаційних мереж і очисних споруд 
м.П’ятихатки, системи каналізації центральної частини та очисних споруд 
каналізації в смт Славгород Синельниківського району, очисних споруд 
каналізації смт Царичанка Царичанського району (ІІ черга). Виконання робіт 
значно покращило екологічний стан на територіях зазначених районів. 

 
Одним із пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури області 

визначено розвиток дорожнього господарства. 
В області реалізується комплексний план з капітального ремонту 

автомобільних доріг загального користування та комунальної власності. 
У поточному році на Дніпропетровщині капітально відремонтовано 

близько 250 км автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення та комунальної власності на загальну суму майже 1,5 млрд грн, у тому 
числі: обласний бюджет – 927,75 млн грн, “Дорожній фонд” – 553,445 млн грн. 

Зокрема, завершено капітальний ремонт асфальтового покриття на 
130 вулицях комунальної власності (100%), виконано капітальний ремонт 
найбільш аварійних ділянок на 17 автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення. 

 
Протягом 2018 року здійснювалося будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів соціально-економічного та культурного 
призначення, які реалізовувались у рамках плану заходів Стратегії розвитку 
Дніпропетровської області до 2020 року. 

В загальному обсязі у сільській місцевості охоплені будівництвом, 
реконструкцією, капітальним ремонтом 128 об’єктів галузей соціальної сфери, 
у тому числі: освіти – 99, охорони здоров’я – 24, культури і спорту – 18. 

Найбільш значущі завершені будівництвом, реконструкцією та 
капітальним ремонтом у 2018 році об’єкти: 

будівництво навчально-виховного комплексу на території 
КЗ “Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І – ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської області”, розташованої за адресою: 
м. Підгородне, вул. Партизанська, 58; 

будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ “Обухівська 
загальноосвітня школа № 2 І – ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради 
Дніпропетровської області”, розташованої за адресою: смт Обухівка, 
вул. Солідарності, 49; 

реконструкція будівлі дитячого садка “Сонечко” по вул. Миру, 32 
с. Голубівка Новомосковського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа 
№ 1 І – ІІІ ступенів” Солонянської селищної ради (три філії) вул. Шевченка, 33 
смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області; 
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капітальний ремонт стадіону КЗО “Солонянська середня загальноосвітня 
школа № 1 І – ІІІ ступенів” Солонянської селищної ради (три філії) 
вул. Шевченка, 33 смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської 
області; 

реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської 
обласної фізіотерапевтичної лікарні “Солоний Лиман” по вул. Герасименко, 94 
у с. Новотроїцьке;  

будівництво спортивно-оздоровчий комплекс в сел. Ювілейне 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень Святовасилівської СШ 
Солонянського району Дніпропетровської області; 

реконструкція Бородаївського КДНЗ “Вишенька” за адресою: 
вул. Шкільна, 12, с. Бородаївка Верхньодніпроаского району Дніпропетровської 
області. 

На кінець 2018 року в сільський районах області функціонує 32 центри 
первинної медико-санітарної допомоги  мережею підпорядкованих амбулаторій 
в кількості 231. 

Наразі загальна мережа амбулаторій в сільських районах в цілому 
задовольняє потребу населення в первинній медичні допомозі, що дозволяє 
діагностувати та лікувати прості та поширені хронічні захворювання.  

Придбано медичне обладнання, устаткування та засоби, необхідні для 
оснащення 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що 
будуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та 
співфінансування з обласного бюджету на загальну суму 20,7 млн грн. 

01.11.2018 на засіданні групи експертів департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації визначено потребу, предмет, обсяг закупівлі медичного 
обладнання, устаткування, яке буде придбано за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету. Перелік закуповуваного обладнання складено відповідно 
до затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148 примірного 
табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я. Це 29 
найменувань, у тому числі 4 для надання медичних послуг із застосуванням 
телемедицини. 

Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 19.11.2018 було 
оголошено 18 відкритих торгів щодо придбання цього медичного обладнання, 
устаткування. Очікувана вартість оголошених торгів на закупівлю медичного 
обладнання, устаткування та засобів склала 21761,594 тис. грн. 18.12.2018 
відкриті торги завершено, проведено експертну оцінку відповідності 
запропонованого обладнання та укладено договори щодо постачання 
закуповуваного обладнання, устаткування та засобів по всім 18 амбулаторіям. 
Сума закупівлі склала 20714,879 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів 
субвенції 18 237,955 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету - 2 476,925 
тис. грн. Економія – 1046,715 тис. грн. 

Від Міністерства охорони здоров’я України (лист від 26.12.2018 № 25.5-
34/34570, зареєстрований в облдержадміністрації 29.12.2018 за № 13078/0/1-18), 
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отримано рекомендації щодо впровадження телемедицини, які надіслано до 
центрів первинної медичко-санітарної допомоги до відома та використання в 
роботі (лист від 08.01.2019 № 153/0/29-19). 

Придбане медичне обладнання для надання медичних послуг із 
застосуванням телемедицини (4 найменування) на загальну суму 
12307,140 тис. грн відповідає вищезазначеним рекомендаціям. 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 10.10.2018 № 267 затверджено Перелік 
проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо 
забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних 
закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості. 

Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради від 31.10.2018 
№260-р “Про внесення змін до рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-
11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” внесено зміни, відповідно до яких 
видатки субвенції КПКВКМБ 0719410 “Субвенція з місцевого бюджету на  
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції, що 
утворився на кінець 2017 рокуˮ у сумі 9 млн грн розподілені по 
адміністративно-територіальним одиницям області для придбання 
автотранспорту. 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації листом від 
31.10.2018 № 8606/0/29-18 надав закладам охорони здоров’я, які надають 
первинну медичну допомогу у сільській місцевості, пропозиції щодо детальних 
вимог до автомобіля сільської медицини, які розроблено Міністерством охорони 
здоров’я України. 

Станом на 28.12.2018 вже придбано службовий автотранспорт для 12 
амбулаторій, а ще для 6 повторно оголошено (тривають) процедури відкритих 
торгів на закупівлю автомобілів (Нікопольський, Томаківський, Широківський 
райони). 

 
Починаючи з 2006 року в області запроваджено систему електронного 

документообігу в місцевих органах влади на принципово новому рівні, що 
базується на використанні технології штрих-кодування, можливостей 
спеціального комп’ютерного обладнання, електронного цифрового підпису на 
базі  програмного забезпечення “Автоматизована система управління 
документами “ДОК ПРОФ 3” (далі – СЕДО). До СЕДО підключено 
Дніпропетровську облдержадміністрацію та її структурні підрозділи, обласну 
раду, райдержадміністрації, райради. 

У 2016 році СЕДО підключено до Єдиної державної системи обміну 
електронними документами, Положення про яку затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 670. 



30 
 

У поточному році продовжено роботу з розвитку СЕДО в органах 
виконавчої влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області.  

На 04.01.2019 комплексна технологічна інфраструктура СЕДО включає 
939 місць користувачів(у тому числі 190 в об’єднаних територіальних громадах 
(далі – ОТГ)), 75 баз даних, 1189 картотек та довідників системи, понад 110 
комплектів електронних канцелярій. База електронних документів 
облдержадміністрації налічує 2 300 797 документів, 2 372 093 образи; база 
обласної ради – 181 460 документів і 167 667 образів. 

Відповідно до План-графіку впровадження системи електронного 
документообігу “ДОК ПРОФ” та системи управління територіальною громадою 
в ОТГ Дніпропетровської області у 2018 році здійснювалися заходи щодо 
запровадження зазначених систем у новостворених ОТГ. Станом на 04.01.2019 
підключені до систем 38 ОТГ. 

Чисельність нових користувачів, підключених до системи електронного 
документообігу “ДОК ПРОФ” в ОТГ –114.  

Починаючи з квітня 2018 року проведено 5 ознайомчих онлайн-засідань з 
представниками ОТГ. Участь у заході прийняли 73 представника ОТГ щодо 
питань впровадження зазначених систем в ОТГ. 

У 2017 році проект реалізовано у перших чотирьох пілотних об’єднаних 
територіальних громадах: Новоолександрівська, Солонянська, Новопавлівська 
та Покровська, а також у двох містах: Новомосковськ та Покров. 

 
Розроблено систему планування, виконання та моніторингу місцевих 

бюджетів Дніпропетровської облдержадміністрації, яка складається з декількох 
окремих підсистем (підсистема планування бюджету, підсистема фінансового 
обліку, підсистема планування та проведення конкурсних закупівель, 
підсистема документообігу, підсистеми публікації відкритих даних, тощо).  

Метою розроблення Інтерактивної системи планування, виконання та 
моніторингу місцевих бюджетів (далі – Система) є створення системи, що 
забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 
комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість 
поданої інформації, логічність та продуманість на всіх стадіях планування та 
використання публічних коштів. 

Основними завданнями Системи є: 
забезпечення удосконалення процесів управління публічними коштами; 
автоматизація процесів формування звітності та сприяння прийняттю 

управлінських рішень; 
створення інструменту моделювання, прогнозування ситуацій у сфері 

управління фінансами, перевірки ефективності прийняття управлінських 
рішень; 

створення службових кабінетів, які дадуть можливість власникам 
кабінетів на єдиному регіональному ресурсі забезпечити процеси формування, 
використання та контролю бюджетів, публічних закупівель, надання звітності, 
оприлюднення публічної інформації; 
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надання єдиних стандартів для управління публічними коштами на всіх 
рівнях; 

забезпечення стандартизації інтеграційних процесів та аналітичних 
параметрів між учасниками системи управління публічними коштами; 

створення системи єдиного глосарію, державних, регіональних та 
місцевих довідників (реєстрів) та їх інтеграція в Системі;   

забезпечення користувачів Системи навчальними матеріалами з основ 
управління публічними коштами. 

Створення Системи здійснюється на таких принципах: 
централізація – система створюється у централізованій архітектурі, яка 

передбачає, що зберігання та обробка інформації виконується в регіональному  
телекомунікаційному центрі (далі – ТКЦ) на базі КП ГІКНВЦ ДОР, що 
забезпечує повний цикл функціональної обробки інформації; 

централізована система обробки та маршрутизації інформаційних запитів 
– постачальниками даних системи є структурні підрозділи 
облдержадміністрації, підпорядковані їм установи, обласна рада, 
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, державні, регіональні, 
місцеві реєстри даних (бази, довідники), система проведення електронних 
тендерів “ПРОЗОРРО” тощо; 

масштабованість – забезпечується готовність технічної інфраструктури до 
розвитку Системи у частині розширення функціональності, збільшення числа 
користувачів, що обслуговуються, підвищення якості сервісів, що надаються; 

уніфікація інтерфейсів – усі види взаємодії із Системою та її 
компонентами реалізуються на основі єдиних уніфікованих стандартів. Під час 
побудови інтерфейсу користувача системи повинні бути застосовані єдині 
правила та стандарти з урахуванням сучасних вимог до зручності інтерфейсу 
користувача; 

відкритість для взаємодії – у Системі реалізуються та підтримуються 
інтерфейси для взаємодії з іншими (зовнішніми) системами, що засновані на 
відкритих промислових стандартах міжсистемної взаємодії. 

З метою ефективного впровадження Системи у Дніпропетровській 
області створено робочу групу із запровадження інтерактивної системи 
планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів Дніпропетровської 
області, яка затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 
08.02.2018 №Р-72/0/3-18 “Про створення робочої групи із запровадження 
інтерактивної системи планування, виконання та моніторингу місцевих 
бюджетів Дніпропетровської області”. 

Разом з тим, впровадження Системи призупинено у зв’язку з внесенням 
розробника програмного забезпечення до переліку юридичних осіб, до яких 
застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року “Про 
застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)”. 
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Підсистема “Реєстр територіальної громади” на базі Автоматизованої 
системи управління документами “ДОК ПРОФ 3” являє собою уніфіковане 
робоче місце по веденню Державного реєстру виборців та Єдиного державного 
демографічного реєстру (шляхом автоматизації надання звітів до ДРВ і ДМС) 
та веденню Реєстру територіальної громади. 

Забезпечує: 
реалізацію адмінпослуг з реєстрації місця проживання/перебування і 

зняття з реєстрації місця проживання/перебування; 
автоматичне формування звітів до Державного реєстру виборців; 
автоматичне формування звітів до Державної міграційної служби; 
автоматичне формування звітів довідок і заяв згідно Порядку реєстрації 

місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні; 
автоматизоване формування довільних довідок, статистичних та 

аналітичних звітів. 
Є джерелом інформації для структурних підрозділів органів виконавчої 

влади та для комунальних підприємств. 
У перспективі Реєстр територіальної громади забезпечить автоматичне 

формування звітів до військкоматів, статистичних звітів, звітів до комунальних 
підприємств. 

Основний очікуваний ефект від впровадження – пришвидшення надання 
адмінпослуг, автоматизація звітності, аналітика і статистика, інформаційна 
взаємодія з іншими реєстрами та зі структурними підрозділами органів 
виконавчої влади й комунальними підприємствами. 

На теперішній час продовжується реалізація проекту налагодження 
типового програмного комплексу “Система реєстрів управління 
територіальною громадою” на базі програмного забезпечення “Автоматизована 
система управління документами “ДОК ПРОФ 3”. Чисельність нових 
користувачів у “Системі реєстрів управління територіальною громадою” в ОТГ 
– 76. 

У 2018 році виконувалися заходи щодо запровадження зазначених систем 
у новостворених ОТГ. Станом на 04.01.2019 з 60 ОТГ підключені до системи 
38 ОТГ, в яких створено та функціонує 76 автоматизованих робочих місць. 
Заходи щодо підключення до системи ще 22 ОТГ будуть продовжуватися 
протягом 2019 року 
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Стратегічна ціль 3: Екологічна та енергетична безпека 
 

3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
 
Ефективний захист довкілля складно уявити без використання новітніх 

технологій. І тут Дніпропетровщина серед лідерів. Починаючи з 2016 року 
дізнатися про чистоту повітря у будь-якій точці області можна на сайті 
ecoinfo.pro. Проект отримав нагороду українського форуму інтернет-діячів 
iForum-2017. Його унікальність у тому, що це єдиний проект в Україні, який дає 
можливість всім бажаючим зайти на сайт і дізнатись про стан довкілля в 
конкретній точці, які підприємства найбільше впливають на екологію та де 
знаходяться найближчі зони відпочинку. Також тут можна помандрувати 
природоохоронними зонами України у форматі 3D-турів. 

Набирає обертів процес розбудови об’єктового моніторингу. Понад 60% 
основних підприємств-забруднювачів області вже встановили автоматизовані 
системи екологічного моніторингу. На сьогодні, 32 автоматизованих поста 
спостереження розташовано на межі санітарно-захисних зон підприємств, що 
здійснюють щохвилинний відбір проб. Це дозволяє відстежувати ситуацію за 
станом атмосферного повітря у режимі реального часу. 2018-го вперше 
запроваджено online передачу даних з цих постів та оприлюднення її на 
https://ecoinfo.pro. Дані оновлюються кожні 20 хвилин. Вже 7 постів підключено 
до online ресурсу. 

Також у звітному році продовжено роботи щодо практичного 
впровадження системи регіонального моніторингу довкілля. Протягом 
2018 року встановлено 9 автоматизованих постів спостереження за станом 
атмосферного повітря безпосередньо у міських селітебних зонах – на 
територіях житлової забудови. На сьогодні в області встановлено вже 
12 одиниць такого обладнання.  

Триває удосконалення мережі спостережень та розроблено регіональний 
проект, який визначає та обґрунтовує необхідну кількість стаціонарних постів 
спостереження, місця їх розташування, а також індивідуальний перелік 
забруднюючих речовин, що мають підлягати контролю. Здійснювати всебічний 
контроль за станом атмосферного повітря буде автоматизована мережа 
спостережень з 62 постів в 13 містах обласного значення та м. Зеленодольськ. 

Також в області функціонують 2 мобільні лабораторії швидкого 
реагування, які дозволяють здійснювати оперативні спостереження за станом 
атмосферного повітря у будь-якій точці регіону. В подальшому планується 
здійснювати верифікацію результатів спостережень за станом атмосферного 
повітря основних підприємств-забруднювачів.  

На якісно новий рівень виходить розвиток системи екомоніторингу 
області у 2018 році. ДніпроОДА започатковує новий формат співпраці з 
“ДНІПРОКОСМОС”, який відкриває необмежені можливості використання 
супутникової інформації. Це дасть змогу відстежити не тільки викиди в 
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атмосферу і несанкціоновані скиди у водойми, а й незаконну вирубку лісів та 
розорювання земель. 

Першочерговим кроком стало проведення інвентаризації місць видалення 
відходів. В області додатково виявлено близько 400 несанкціонованих 
сміттєзвалищ, більше 100 потребують уточнення. За допомогою супутникової 
інформації визначено фактичні місця їх розташування та параметри, зокрема 
координатну прив’язку та площу. Результати відображені на інтерактивній 
карті (http://qgiscloud.com/dniprokosmos/gis_system/). Раніше така інвентаризація 
проводилася лише на папері. Такий проект є вкрай актуальним для 
промислового регіону з надмірним рівнем техногенного навантаження. 

“Розробка проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної 
автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря 
Дніпропетровської області” – розроблено регіональний проект, який визначає 
та обґрунтовує необхідну кількість стаціонарних постів спостереження, місця їх 
розташування, а також індивідуальний перелік забруднюючих речовин, що 
мають підлягати контролю, окремо по містах області з урахуванням вкладу 
основних підприємств-забруднювачів; 

Також, в рамках Програми за рахунок коштів обласного фонду здійснено 
виконання заходів, а саме: 

“Придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря” – 
придбано 9 постів, що дозволить розширити мережу спостережень по містах 
Дніпропетровської області та відстежувати стан забруднення атмосферного 
повітря у режимі реального часу; 

“Придбання та комплектація мобільної станції екологічного контролю на 
базі автомобілю” – придбано та укомплектовано мобільну лабораторію 
швидкого реагування, яка дозволяє здійснювати оперативні спостереження за 
станом атмосферного повітря у будь-якій точці регіону, в подальшому 
планується здійснювати верифікацію результатів спостережень за станом 
атмосферного повітря основних підприємств-забруднювачів; 

“Придбання ручного набору для вимірювання атмосферного 
забруднення” – придбано ручний набір, що дозволить здійснювати експрес-
аналіз забруднення атмосферного повітря в селітебній зоні з метою визначення 
рівня забруднення та вжиття управлінських заходів. 

 
В рамках Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) 

екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки 
(рішення обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі змінами), далі – 
Програма) відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації від 
11.01.2018 № Р-6/0/3-18 “Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього 
природного середовища обласного бюджету у 2018 році” (зі змінами) та від 
03.04.2018 № Р-183/0/3-18 “Про розподіл коштів, які надходять у порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва, та коштів державного бюджету, які спрямовуються на виконання 
заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту 



35 
 
мереж зрошувальних систем, у 2018 році” (зі змінами) по департаменту екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації за рахунок коштів обласного та 
державного бюджетів заплановано виконання 37 заходів із загальним обсягом 
фінансування 304,44 млн грн (в т. ч. 50,77 млн грн – на реалізацію заходів з 
відновлення зрошувальних систем). Станом на 01.01.2019 профінансовано 
27 заходів на суму 222,29 млн грн, кошти освоєно в повному обсязі. 

Зокрема, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
профінасовано 9 природоохоронних заходів (в т.ч. 8 – перехідні об’єкти) на 
загальну суму 59,091 млн грн. За рахунок субвенції у 2018 році виконано 
наступні роботи: 

“Захист від підтоплення житлового масиву Веселі Терни м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області (в тому числі проектування)” – виконано санацію та 
благоустрій прилеглої території; 

“Захист від підтоплення житлових масивів в районі балки Кандибіна 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (в тому числі проектування)” – 
здійснено розчистку балки, облицювання каналу плитами, влаштування 
трубчатих переїздів, благоустрій; 

“Захист від підтоплення міста Марганець (в тому числі проектування)”, 
виконано – закрита водовідвідна мережа – 1 298 м, відкрита водовідвідна 
мережа – 33 м, дренажний канал – 220 м, улаштування організованого 
водовідводу поверхневих вод шляхом вертикального профілювання 
дорожнього покриття по вул. Молодіжній з улаштуванням дощоприймальних 
решіток та проведення робіт з кріплення узбіччя щебенем та відновленням 
порушеного під час виконання робіт шару ґрунту; 

“Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в 
Магдалинівському районі (в тому числі проектування)” – розчищено русло 
річки на ділянці протяжністю 11,754 км, улаштовано 3 водопропускні споруди; 

“Відновлення гідрологічного режиму оз. Попасне на території 
Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (в 
тому числі проектування)” – розчищено озеро площею 7,7 га; 

“Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра 
Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області  (в 
тому числі проектування)” – виконано перерахунок кошторисної вартості 
проекту; 

“Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Кам’янка в 
смт Софіївка Дніпропетровської області (в тому числі проектування)” – 
проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, розчищено 1,9 км русла річки 
Кам’янка; 

“Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 
с. Широка Дача Широківського району Дніпропетровської області (в тому числі 
проектування)” – завдяки співфінансуванню з обласного бюджету в розмірі 
8 млн грн виконано розчищення водойми, влаштовано дренажну мережу 
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протяжністю 367 м, відновлено дорожнє покриття, здійснено благоустрій 
берегової смуги; 

“Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми на території 
Гречаноподівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської 
області – капітальний ремонт” – завдяки співфінансуванню з обласного 
бюджету завершено капітальний ремонт об’єкту, а саме: розчищено водойму 
площею 4,3 га, виконано ремонт водоскидної споруди, розчищено дренажний 
канал довжиною 1,4 км. 

Також за рахунок коштів обласного фонду ОНПС профінансовано 
виконання робіт на загальну суму 118,709 млн грн по наступним об’єктам: 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Базавлук на 
території Гуляйпільської сільської ради Криничанського району 
Дніпропетровської області – капітальний ремонт (в тому числі 
проектування)” – розчищено русло річки протяжністю 1,107 км, капітальний 
ремонт водопропускної споруди – 1 шт.; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура 
в межах села Сурсько-Литовське Дніпровського району Дніпропетровської 
області – капітальний ремонт (в тому числі проектування)” – розчищено 
1,235 км русла річки; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура 
в районі села Сурсько-Клевцово Дніпровського району – капітальний ремонт (в 
тому числі проектування)” – розчищено русло річки на ділянці протяжністю 
3,1 км, виконувався капітальний ремонт водопропускної споруди; 

“Захист від підтоплення с. Аполонівка Солонянського району 
Дніпропетровської області шляхом розчистки річки Мокра Сура – капітальний 
ремонт (в тому числі проектування)” – розчищено 5,215 км русла річки, 
виконано капітальний ремонт гідротехнічної споруди; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на 
території Петриківської селищної ради Петриківського району 
Дніпропетровської області – капітальний ремонт (в тому числі 
проектування)” – розчищено русло річки протяжністю 2,7 км; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану старого русла 
річки Оріль на території Царичанського та Петриківського районів 
Дніпропетровської області – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та 
експертиза)” – виготовлено проектно-кошторисну документацію; 

“Поліпшення умов відтворення водних живих ресурсів з влаштуванням 
нерестових ділянок на р. Самара в районі садибних ділянок Дніпровського 
району – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – виготовлено 
проектно-кошторисну документацію. 

“Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на 
Дніпровському водосховищі (верхня ділянка)” – проведено внесення живого 
біоресурсу на верхній ділянці Дніпровського водосховища, де згідно проекту 
випустили 1,683 млн екз. мальків коропа, товстолоба та білого амура на 
6 ділянках; 
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“Проведення науково-дослідних робіт з розробки проекту 
відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі 
(середня ділянка)” – виготовлено проект, яким передбачено реалізацію 
комплексу відтворювальних і біомеліоративних заходів з 2019 по 2025 рік з 
метою поліпшення загального екологічного стану та якості води на акваторії 
середньої ділянки Дніпровського водосховища, а саме: вилучення надлишкової 
біомаси вищої водної рослинності та фітопланктону; наближення якості води 
без додаткової очистки до нормативної; зменшення рівня заростання зон 
відпочинку і прибережної мілководної зони водною рослинністю тощо; при 
цьому загальний ефект від реалізації проекту очікується вже з 2021 року і буде 
поступово зростати до рівня 324,632 тони додаткової рибної продукції за рік. 

Також, для виправлення кризового становища, що виникло у 
сільськогосподарському секторі через значне зменшення використання води на 
зрошенні, використання повного потенціалу зрошуваного землеробства в 
рамках Програми виконуються комплексні заходи з відновлення зрошувальної 
системи, що забезпечує рослини водою, змінює умови їх росту, сприяє 
нормальному протіканню фізіологічних процесів, позитивно впливає на 
продуктивність сільськогосподарських культур і якість врожаїв. 

Зокрема, у 2018 році за рахунок коштів, які надходять у порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва, та коштів державного бюджету, які спрямовуються на виконання 
заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту 
мереж зрошувальних систем, у розмірі 44,49 млн грн (в т.ч. 18,718 млн грн – 
кошти державного бюджету) виконано роботи по наступним об’єктам: 

“Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які 
знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського 
району (в тому числі проектування)” – проведено роботи з реконструкції 
насосної станції (замінено насосне обладнання, електричну та технічну частини 
насосної станції), відновлено 2 782 м зрошувальної мережі; 

“Реконструкція зрошувальної мережі на території Військової сільської 
ради Солонянського району (в тому числі проектування)” – відновлено  
2,65 км магістрального трубопроводу; 

“Реконструкція зрошувальної системи на землях Раївської ОТГ 
Синельниківського району Дніпропетровської області (в тому числі 
проектування)” – відновлено 2 989,6 м зрошувальної мережі. 

Окремо слід зазначити, що реалізація природоохоронних заходів, 
спрямованих на відновлення і покращення гідрологічного стану водних 
об’єктів, а також запобігання та захист від шкідливої дії вод, у 2018 році дала 
можливість покращити соціально-побутові умови проживання більше 150 тисяч 
мешканців області. 

 
 
 
 



38 
 

3.B. Поліпшення системи управління відходами 
 

В області здійснено ряд заходів, які направлені на покращення санітарної 
очистки населених пунктів, утримання та експлуатації організованих звалищ 
для ТПВ, приведення існуючих сміттєзвалищ населених пунктів у відповідність 
до вимог санітарного законодавства та відновлення природних ресурсів.  

З метою оздоровлення стану навколишнього природного середовища, 
зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної 
безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем 
департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації спільно з 
науковцями, групою експертів, громадською екологічною радою розроблено 
Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної 
безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (далі – Програма), 
яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 
680-34/VI (зі змінами).  

Враховуючи те, що пріоритетним напрямком поводження з відходами є їх 
сортування та переробка, на обласному рівні затверджено Дніпропетровську 
обласну стратегію поводження з твердими побутовими відходами (у рамках 
реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) 
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки) 
(рішення обласної ради від 29.07.2016 № 80-5/VIІ).  

Стратегією передбачено оптимізацію поводження з твердими побутовими 
відходами, в першу чергу 100 % забезпечення населення послугами з вивезення 
твердих побутових відходів, а також управління та організація роздільного 
збору сміття в кожному населеному пункті та районі області.  

Головними завданнями Стратегії є впровадження роздільного збору ТПВ; 
забезпечення населення якісною послугою з вивезення сміття; зменшення 
кількості полігонів з 13-ти до 6-ти регіональних; оптимізація витрат при 
транспортуванні сміття; оновлення парку техніки для вивезення сміття 

 
У 2018 році не передбачені видатки за рахунок коштів обласного 

бюджету на створення системи поводження з ТПВ на території субрегіону 
“Західний Донбас” та на будівництво полігонів для складування твердих 
побутових відходів в Дніпропетровської області. 

 
Необхідний орієнтовний обсяг фінансування по об’єкту “Станція 

переробки твердих побутових відходів ”становить 80,5 грн. З 2006 по 2009 рік 
здійснювалось будівництво будівлі станції. Обсяг фінансування становив 14,7 
млн грн, фактично використано – 13,6 млн грн. Через брак коштів реалізацію 
проекту у 2009 році зупинено. На теперішній час – це об’єкт незавершеного 
будівництва. 

 
Обсяг фінансування по об’єкту “Розчищення р. Коноплянка з виконанням 

робіт для недопущення підтоплення хвостосховищ” згідно проектно-
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кошторисної документації становить 12,1 млн грн. Фактично використано 
350,9 тис. грн на розробку проекту. Через брак коштів реалізація проекту не 
здійснювалась. 

 
3.С.: Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих річок, 

водойм та екомережі 
 

З метою забезпечення досягнення Стратегічної цілі “Екологічна та 
енергетична безпека” розроблено Дніпропетровську обласну комплексну 
програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 
– 2025 роки (далі – Програма), яку затверджено рішенням Дніпропетровської 
обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі змінами). Головною метою 
Програми є створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя 
населення Дніпропетровської області. 

У рамках реалізації Програми за рахунок коштів фонду охорони 
навколишнього природного середовища обласного бюджету було заплановано 
виконання заходу “Розробка проекту схеми формування екологічної мережі 
області”. По заходу розроблено схему формування екологічної мережі області 
та графічно визначено території, зарезервовані під створення об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

Зазначений проект складається з пояснювальної записки, 10 мап, 
60 таблиць та картографічних схем по кожному району окремо, а також по 
3 містам. Об’єктом дослідження були природно-територіальні комплекси 
області, екосистемне біорізноманіття  та об’єкти геологічної спадщини. Мета 
роботи – розроблення на основі всебічного аналізу біорізноманіття  та 
просторової організації ландшафтних комплексів детальної схеми національної 
екомережі. 

Визначено площі ключових територій екомережі для кожного району, в 
межах яких необхідно розвивати природно-заповідний фонд області. Здійснено 
детальне картографування всіх площ земельних ділянок, які відповідають 
критеріям щодо ядер і коридорів екомережі. Взято на облік усі території, де 
збереглися природні  або наближені до природних по ряду ознак ландшафти.  

Після розробки зазначеної схеми усі матеріали направлено до 
Дніпропетровської обласної ради. Обласна рада, в свою чергу, підтримала 
необхідність збереження природно-заповідного фонду нашої області, 
збереження її цілісності та охорони. Отже, рішенням Дніпропетровської 
обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/VII затверджено Проект схеми 
формування екологічної мережі Дніпропетровської області. 

Станом на теперішній час зазначена схема використовується для 
опрацювання запитів (громадян, підприємств) стосовно наявності або 
відсутності об’єктів природно-заповідного фонду, а також територій 
зарезервованих для подальшого створення заповідних об’єктів на запланованих 
під будь-яку діяльність земельних ділянках. Також, зазначену схему направлено 
до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області для 
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врахування в роботі при вирішені питань, пов’язаних з природоохоронними 
цінними територіями. 

Відповідно до Указу Президента України від 10.03.1994 № 79/94 
національний природний парк “Орільський” включено до переліку територій, 
зарезервованих для наступного заповідання. Рішеннями Дніпропетровської 
обласної ради від 19.03.2002 №525-22/ХХІІІ та від 22.03.2006 №768-33/ІV 
створення національного природного парку віднесено до переліку 
першочергових заходів, необхідних для реалізації Програми формування 
регіональної екологічної мережі Дніпропетровської області.  

На наступному етапі природний регіон Приорілля, як територію, 
перспективну для створення національного природного парку включено до 
Указу Президента України від 01.12.2008 №1129/2008 “Про розширення мережі 
та територій національних природних парків та інших природно-заповідних 
об’єктів”. Також, національний природний парк “Орільський” віднесено до 
переліку заходів, необхідних для реалізації Дніпропетровської обласної 
комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам 
клімату на 2016 – 2025 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської 
обласної ради від 21.10.2015  № 680-34/VI.   

За результатами проведених робіт розроблено наукові обґрунтування, що 
включають в себе виявлення зростання у природних оселищах рослин та тварин 
зі Світового Червоного списку, Європейського Червоного списку, з Червоного 
списку та Червоної книги Дніпропетровської області, а також, видовий склад 
населення риб Орелі та водойм.  Особливу цінність на території національного 
природного парку “Орільський” представляють природні діброви, які не тільки 
приймають важливу роль у формуванні рослинного покриву, але й позитивно 
впливають на навколишнє середовище. Розроблено картографічні матеріали, які 
включають в себе ситуаційні схеми у розрізі сільських рад по кожному району, 
загальні плани ОПЗФ на топографічній основі М 1:50000 та 1: 25000. 

Департаментом неодноразово було проведено наради з 
райдержадміністраціїями, головами сільських та селищних рад стосовно 
погодження матеріалів проекту створення національного природного парку 
“Орільський”.  

У зв’язку з вирішенням проблемних питань, які виникли при погодженні 
матеріалів проекту створення, райдержадміністраціями, представниками 
департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації разом з 
науковими співробітниками та розробниками зазначеного проекту було 
здійснено виїзні наради до кожного району окремо.   

За результатами проведеної роботи погоджено матеріали по 
Царичанському та Юр’ївському районам. Погоджені матеріали проектів 
створення винесено на сесію Дніпропетровської обласної ради та прийняті 
рішення про їх створення. 

На теперішній час відсутні погодження по Магдалинівському, 
Петриківському та Новомосковському районам. 
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З метою прийняття рішення про створення об’єкту природно-заповідного 
фонду Указом Президента України усі погоджені матеріали проектів створення 
по кожному району окремо, будуть направлені до Міністерства екології та 
природних ресурсів України. 

26.09.2018 на засіданні Кабінету Міністрів України членами Уряду було 
схвалено проект Указу Президента України “Про території та об’єкти 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення” з подальшим 
направленням матеріалів до Адміністрації Президента України. Відповідним 
Указом передбачено надання вищого статусу території загальнодержавного 
значення ландшафтному заказнику “Базавлуцький  прибережно-річковий 
комплекс”, загальною площею 3538,12 га, який розташовано в межах  
Нікопольського району Дніпропетровської області. 

Крім того, в рамках Програми за рахунок коштів обласного фонду 
завершено “Встановлення меж територій природно-заповідного фонду 
Дніпропетровської області” – виготовлено 33 проекти землеустрою цих об’єктів 
на території Васильківського, Верхньодніпровського, Павлоградського, 
Магдалинівського, Межівського, Покровського та Нікопольского, 
Новомосковського районів. Координати усіх об’єктів внесено до публічної 
кадастрової карти, завдяки чому кожен громадянин може бачити обмеження, 
встановлені на земельні ділянки. 

У 2018 році у містах Вільногірськ, Дніпро, Марганець, Кривий Ріг, 
Новомосковськ, Покров, Першотравенськ, П’ятихатки, смт Томаківка 
Томаківського району, смт Червоногригорівка Нікопольського району 
проведені роботи по благоустрою зон відпочинок.  

У 2018 році закінчено роботи по 3 об’єктам “Реконструкція центральної 
площі смт Червоногригорівка Нікопольського району”, “Реконструкція зони 
відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської 
області”, “Реконструкція міського парку ім. Б. Мозолевського в  
м. Орджонікідзе Дніпропетровської області”. 

 
3.D.: Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 

 
Протягом 2012 ‒ 2018 років у Дніпропетровській області було введено в 

експлуатацію 38 сонячних електростанцій, на яких здійснюють господарську 
діяльність 27 суб’єктів господарювання, загальною потужністю 69,7 МВт та 
852 сонячних електростанції приватних домогосподарств, сумарною 
потужністю 19,56 МВт, з них наземних сонячних електростанцій 24, загальною 
потужністю 64,9 МВт, тобто 73 % від загальної потужності об’єктів сонячної 
енергетики області. 

У звітному періоді встановлено 577 об’єктів сонячної енергетики, 
сумарною потужністю 66,2 МВт, що значно перевищує показники 2017 року, а 
саме на 51 МВт або в 4 рази, з них 555 сонячних електростанції приватних 
домогосподарств, сумарною потужністю 14,4 МВт.  
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Для порівняння за 2017 рік було встановлено лише 202 сонячних 
електростанції приватних домогосподарств, сумарною потужністю 3,75 МВт. 
Кількість введених в експлуатацію наземних сонячних електростанцій за 
2018 рік дорівнює 13, сумарною потужністю 47,9 МВт, що на 37 МВт або в 4 
рази більше ніж за 2017 рік. 

За 2018 рік об’єктами сонячної енергетики вироблено 48 млн кВт.*год 
електричної енергії, що на 31,8 млн кВт.*год більше ніж за аналогічний період 
2017 року, в тому числі наземними сонячними електростанціями 
35,7 млн кВт.*год, що на 21,6 млн кВт.*год більше ніж за аналогічний період 
2017 року. 

Частка електричної енергії виробленої з сонячного випромінювання в 
структурі виробництва електричної енергії об’єктами енергетики 
розташованими в області, за поточний рік складає 0,85 %, що на 0,53 % більше 
ніж за аналогічний період 2017 року, в тому числі наземними сонячними 
електростанціями 0,63 %, що на 0,35 % більше ніж за аналогічний період 
2017 року. 

Слід зазначити, що всі сонячні електростанції на території області, в тому 
числі і наземні, побудовані за рахунок коштів інвесторів без залучення будь-
яких бюджетних коштів. 

У звітньому році ДТЕК спільно з китайськими партнерами China 
Machinery Engineering Company (CMEC) розпочали будівництво наземної 
Нікопольської СЕС за межами населеного пункту на території Приміської 
сільської ради Нікопольського району, потужність якої 200 МВт, що у 3 рази 
більше ніж загальна потужність всіх введених об’єктів сонячної енергетики в 
області на поточний момент. Після завершення будівництва Нікопольська СЕС 
стане найпотужнішою сонячною електростанцією України та увійде до ТОП-3 
найбільших в Європі. Планове виробництво електричної енергії на рік дорівнює 
282 млн кВт.*год. Введення в експлуатацію об’єкта заплановано на 2019 рік. 
Зазначений об’єкт забезпечить створення 19 робочих місць.  

Також триває узгодження юридичних та технічних питань щодо 
будівництва 5 наземних сонячних електростанцій у м. Жовті Води на 
невпорядкованих територіях, де утворились несанкціоновані сміттєзвалища. 

Важливою складовою генерації електроенергії з сонячного 
випромінювання є можливість передачі її в об’єднану енергетичну систему 
України, для чого потрібно отримати технічні умови на приєднання об'єкта до 
електричних мереж, які видаються оператором системи розподілу 
(електропередавальною організацією) незалежно від форми власності. 
Приєднання об'єкта до електричних мереж – це довготривалий та складний 
процес, особливо для великих об’єктів генерації, тому що таке приєднання 
відноситься до нестандартних.  

Серед перепон на шляху приєднання, підчас реалізації проекту “зеленої” 
енергетики, слід відмітити: постійні зміни законодавства, вартість приєднання, 
технічний стан мереж та терміни приєднання. 
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Виробництво електроенергії з енергії вітру в області представлено 
вітряком, який розташовано на полігоні шахти “Родіна” ПАТ “КЗРК”, 
потужністю 0,003 МВт, яким за 2018 рік вироблено 7 тис. кВт*год.  

За звітній період інформації щодо потенційних проектів у сфері 
вітроенергетики, які планується здійснити у 2019 – 2021 роках, не надходило. 

 
У 2018 році реалізовано 9 із запланованих 13 проектів з реконструкції 

(термомодернізації) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони 
здоров’я області, що дало можливість заощадити бюджетні кошти на опаленні 
будівлі в осінньо-зимовий період та поліпшити умови перебування у закладах. 

За рахунок коштів обласного бюджету погашено кредиторську 
заборгованость по об’єкту “Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Центральна, Високий Хутір в смт Миколаївка Петриківського району з 
встановленням ефективних енергозберігаючих світильників”. Видатки на 
проведення реконструкції електричних мереж вуличного освітлення не 
передбачені. 
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Стратегічна ціль 4: Розвиток людського капіталу 
 

4.А.: Освіта для зайнятості 
 

У Дніпропетровській області забезпечується конституційне право і 
державні гарантії понад 326 тисячам учнів закладів загальної середньої освіти 
на здобуття загальної середньої освіти у 880 закладах загальної середньої 
освіти. У зв’язку з добровільним об’єднанням територіальних громад, 
відбувається передача закладів освіти до комунальної власності об’єднаних 
територіальних громад, які у межах своїх повноважень засновують, 
реорганізовують і ліквідують заклади освіти, створюють заклади загальної 
середньої освіти з профільним навчанням. Керуючись розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 11.03.2016 № Р-106/0/3-16 “Про модернізацію мережі 
загальноосвітніх навчальних закладів у сучасних умовах соціально-
економічного розвитку територій Дніпропетровської області”, реалізуючи 
основні напрями розвитку освіти, органами місцевого самоврядування 
Дніпропетровської області прийнято рішення щодо оптимізації 78 закладів 
загальної середньої освіти сільських районів області та створення 41 опорного 
навчального закладу та їх філій. Державна освітня політика, яка послідовно 
проводиться в області, націлена на поетапне запровадження Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
“Нова українська школа”, забезпечення матеріальних та організаційних засад 
модернізації галузі, її інтеграції до європейського освітнього простору та 
переорієнтації на задоволення усього комплексу освітніх потреб населення. 

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації спільно з органами 
управління освітою області вжито організаційні заходи щодо проведення у 
чотирьох закладах загальної середньої освіти області (м. Дніпро, м. Кам’янське, 
м. Павлоград та Солонянська ОТГ) Всеукраїнського експерименту щодо 
реалізації Концепції “Нова українська школа”. Фахівцями комунального 
закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” 
Дніпропетровської обласної ради” (далі – КЗВО “Дніпровська академія 
неперервної освіти” ДОР), які є координаторами дослідно-експериментальної 
роботи, забезпечено координацію реалізації Концепції „Нова українська 
школа”, продовжується робота з підготовки кадрів до запровадження Стандарту 
початкової освіти Нової української школи. Підготовлено 104 тренери для 
роботи з вчителями перших класів. Проведено навчання для 3519 педагогів, які 
працюють у початкових класах 2018/2019 навчальному роках.  

За регіональним замовленням підготовлено до роботи у перших класах 
2130 вчителя фізичної культури. 

Підготовлено 532 вчителя інтегрованого курсу “Мистецтво”, та 
1407 педагогів пройшли тренінги для вчителів іноземних мов. 

Крім того підготовлено 110 вчителів класів з інклюзивним та 
інтегрованим навчанням. 

Також пройшли навчання заступники директорів з навчально-виховної 
роботи (навчальної, виховної) закладів загальної середньої освіти (960 особи) та 
педагогічні працівники, які проводять супервізію (54 особи). 

 
За 12 місяців 2018 року створено 1083 додаткових місця дошкільної 

освіти: відкрито 1 ЗДО на 110 місць; створено 15 НВК на 532 місця; відкрито  
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23 додаткових групи у діючих ЗДО на 441 місце. Із них, зокрема, в сільській 
місцевості створено 443додаткових місця дошкільної освіти, а саме: створено   
6 НВК на 337 місць; відкрито 6 додаткових груп у діючих закладах дошкільної 
освіти на 106 місць. 

 
З вересня поточного року забезпечено організаційний супровід 

запровадження Концепції “Нова українська школа” у всіх перших класах 
закладів загальної середньої освіти області.  

Розпорядженням голови обласної ради від 27.04. 2018 № 86-р “Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VІІ 
“Про обласний бюджет на 2018 рік” затверджений розподіл обсягу субвенції з 
місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти “Нова українська школа” між бюджетами районів, міст 
обласного значення та об’єднаних територіальних громад. 

Так, для закупівлі дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, 
що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова 
українська школа”, на період до 2029 року розподіл здійснено на 1501 перший 
клас на суму 28,9 млн грн, профінансовано 28,1 млн грн; 

для закупівлі сучасних меблів для початкових класів розподіл здійснено 
на суму 28,9 млн грн, профінансовано 28,5 млн грн; 

для закупівлі комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 
контенту для початкових класів розподіл здійснено на суму 14,5 млн грн,  
профінансовано 14,4 млн грн; 

У 2018 році для всіх учнів початкових класів отримано ігрові набори Six 
Bricks та LEGO Play Box, організовано їх доставку та передачу до  закладів 
освіти області. 

Розпорядженням голови обласної ради від 27.04. 2018 № 86-р “Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VІІ 
“Про обласний бюджет на 2018 рік” затверджено розподіл обсягу 
міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до місцевих 
бюджетів за рахунок коштів державного бюджету, як залишок освітньої 
субвенції з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився 
на початок бюджетного періоду, на створення нового освітнього середовища. 

На оновлення матеріально-технічної бази для адміністративно-
територіальних одиниць планові призначення складають 46,2 млн грн, 
профінансовано 46,1 млн грн.  

На оснащення закладів загальної середньої освіти з 
поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів 
та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, 
біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання планові 
призначення складають 36,2 млн грн, профінансовано 35,9 млн грн. 

На придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи 
планові призначення складають 13,7 млн грн, профінансовано 13,6 млн грн.  

На придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового 
класу планові призначення складають 1,6 млн грн, профінансовано 1,6 млн грн.  

На придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах 
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин планові 
призначення складають 4,3 млн грн, профінансовано 3,1 млн грн. 
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На видатки розвитку спеціального фонду на придбання обладнання для 
створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов планові призначення складають 1,5 млн грн, 
профінансовано 1,4 млн грн. 

На придбання шкільних автобусів у поточному році використано  
26,8 млн грн.  

У 2018 році для закладів загальної середньої освіти сільських районів 
придбано та передано 15 шкільних автобусів. 

 
4.В.: Підвищення громадської активності мешканців 

 
Проект “Навчання демократії через дебати” здійснюється у 

Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Дебати навчають 
обговорювати актуальні соціально значущі питання. Проект розрахований на 
молодь, вчителів та громаду Дніпропетровської, Запорізької та Одеської 
областей, які стануть учасниками навчальних тренінгів, регіональних  дебатних 
турнірів.  

Події Майдану та останніх місяців на Сході України, підкреслили, що 
невміння вести переговори та домовлятися на всіх рівнях, часто зводить 
нанівець найкращі наміри по врегулюванню ситуації. 

Дебати, як невід’ємна частина демократичних інститутів, дозволяють 
пояснювати публічно, як і чому приймаються саме такі рішення, як вони будуть 
сприяти вирішенню актуальних питань. Тому проект “Навчання демократії 
через дебати” передбачає утвердження принципів демократії через навчання 
молоді дискусії та дебатам, бо саме в школі та університеті закладаються 
світоглядні цінності. Проект спрямований на використання дебатів у навчанні 
як невід’ємної частини громадянської освіти, тому теми для обговорення 
будуть пов’язані з різними аспектами демократії та прав людини. Проект 
передбачає системний підхід до навчання дебатам: підготовку нових тренерів із 
кола вчителів суспільствознавчих дисциплін та англійської мови (для 
англомовних дебатів), організацію нових дебатних клубів у школах та 
університетах.  

Мета проекту – утверджувати демократичні цінності шляхом взаємодії, 
співпраці та вирішення соціально значущих проблем молоддю регіону. Проект 
“Навчання демократії через дебати” дозволить створити такі умови, за яких 
пропонується розгляд дискусійних питань під різними кутами зору та з позицій 
поваги до думки іншого. До проекту будуть залучені вчителі 
суспільствознавчих дисциплін та англійської мови, старшокласники, студенти, 
волонтери громадських організацій, батьки та активні громадяни. 
  Участь у проекті та обмін досвідом дозволить вчителям використовувати 
різні стратегії викладання для утвердження демократії, розвивати активну 
громадянську позицію та встановлювати з учнями партнерські відносини. 
Молодь зможе розуміти складність соціальних процесів в багатокультурному 
світі, відстоювати демократичні цінності та вчитися спільно приймати 
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ефективні рішення. Навчити демократії можна лише через дискусію, а дебати 
вчать обговорювати актуальні питання в конструктивному руслі.  

В рамках проекту “Навчання демократії через дебати” ми продовжуємо 
знайомитися з міжнародними стандартами дебатів. Учасники проекту зможуть 
поглибити свої знання про демократичні цінності, права і свободи громадян та 
важливість захисту власних і суспільних інтересів. Учні зможуть навчитися 
працювати з інформацією, її оцінювати та застосовувати. Старшокласники 
дізнаються, які міжнародні та національні закони регламентують роботу медіа, 
як поширюється інформація в соціальних мережах та які права мають 
громадяни для захисту власної інформації.   

 
З метою створення сприятливих умов для розвитку житлового 

будівництва у Дніпропетровській області на період до 2020 року розроблено за 
затверджено регіональну програму розвитку житлового будівництва у 
Дніпропетровській області на період 2015 – 2020 роки (рішення обласної ради 
від 23.01.2015 № 609-29/VI зі змінами). Фінансування здійснюється за рахунок 
коштів обласного бюджету та місцевого бюджету на надання і обслуговування 
кредитів індивідуальним сільським забудовникам та молоді.  Протягом 
2018 року  за рахунок усіх джерел надано пільгових 29 кредитів індивідуальним 
сільським забудовникам та молодіжному житловому будівництву, у тому числі 
1 кредит за рахунок місцевого бюджету. 

 
З метою створення умов отримання якісної мистецької освіти у закладах 

освіти сфери культури організовано та проведено низку культурно-мистецьких 
заходів: концертів, фестивалів, вистав учбових театрів, майстер-класів, 
семінарів для всебічного розвитку творчих здібностей студентів.  

Найбільш значимими були: 
у ОКВНЗ “Дніпропетровський театрально-художній коледж” 

запроваджено активну просвітницьку роботу з популяризації Петриківського 
розпису. Заслужений майстер народної творчості України Тетяна Анатоліївна 
Гарькава та її вихованці постійно приймають участь у всеукраїнських, міських 
та міжнародних фестивалях, виставках та майстер-класах.  

За звітний період було проведено: 
виставка “Спадковість  поколінь” та 6 майстер-класів з Петриківського 

розпису у Національному історико-культурному заповіднику (м.Чигирин);    
виставка “Спадковість поколінь” та 6 майстер-класів з Петриківського 

розпису у чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайло Коцюбинського (м. Чернігів); 

виставка робіт студентів та викладачів коледжу з Петриківського розпису 
на обласному заході, присвяченому 1030-літтю Хрещення Русі; 

творча зустріч та проведення майстер-класу з акторської майстерності по 
методиці Михайла Чехова з викладачем студії театру Луначарського Іваном 
Дементьєвим; 



48 
 

у КВНЗ “Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки” пройшов 
Міжнародний форум виконавців на народних інструментах у рамках 
Інтернаціонального музичного фестивалю “Музика без меж”. У заході взяли 
участь відомі виконавці-лауреати міжнародних конкурсів та проведено 3 
майстер-класи. Хор КВНЗ  “Дніпропетровська академія музики імені М.Глінки” 
став володарем Гран-прі XVII Міжнародного фестивалю православних 
піснеспівів “Коложский Благовест”.  

Також у 2018 року у рамках реалізації плану основних культурно-
мистецьких заходів проведено: 

Х Міжнародний фестиваль-конкурс юних баяністів та акордеоністів імені 
Миколи Івановича Різоля; 

Дні культури Ізраїлю; 
обласний дитячо-юнацький фестиваль“Zефір”. Всього в конкурсі  

приймали участь майже 20 тисяч дітей. До Дня захисту дітей у 
Дніпропетровському академічному театрі опери та балету відбувся гала-
концерт та нагородження переможців цього конкурсу; 

виставка сучасних фотографій “Сучасність. Без купюр”; 
XXII Міжнародний дитячий фольклорний фестиваль “Орлятко збирає 

друзів”; 
“Всесвітній День вишиванки”; 
гастролі вистави-променаду “Листи невідомому другу з Нью-Йорка”; 
відкритий театральний фестиваль української драматургії 

“Дніпро.Театр.UA”; 
святкування Дня Перемоги 9 травня з відзначенням 73-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні в Дніпропетровській області; 
святкування Дня КонституціїУкраїни. 
За звітний період творчі мистецькі колективи взяли участь у таких 

міжнародних та національних фестивалях: 
міжнародний фестиваль-конкурс вокальної музики “Зимовий 

калейдоскоп” у м. Полтава, вокальний ансамбль “Первоцвіт” КВНЗ 
“Криворізький обласний музичний коледж” здобув головну нагороду Гра-Прі. 

У лютому 2018 року джазовий оркестр КВНЗ “Дніпропетровська академія 
музики імені М. Глінки” взяв участь у Всеукраїнському джазовому фестивалі 
“Зимові джазові зустрічі” (м.Київ). 

19-23 березня 2018 року IX обласний дитячо-юнацький музичний конкурс 
“Музичний Калейдоскоп” у м. Кам’янську на базі КВНЗ” Криворізький 
обласний музичний коледж”. 

Творчі колективи КВНЗ “Кам’янський музичний коледж” ДОР у квітні 
2018 року брали участь у VI міжнародному конкурсі “Арт-Домінанта” м. Харків 
(оркестри народних інструментів) та камерного хору “Cantabile” в фестивалі 
духовної музики “Хорова Пасхалія” м. Харків. У червні 2018 року – участь у 
міжнародному хоровому конкурсі в Румунії м. Ясси. 
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У Слобожанській громаді ініційовано створення Агенції місцевого 
розвитку. Це дієвий механізм, який допоможе громаді розквітнути і стати по-
справжньому європейською. 

В Агенції будуть займатися розробкою корисних для Слобожанської 
громади та цікавих інвесторам проектів. Одна з ідей – створити логістичний 
центр в селищі. Він дозволить задовольнити потреби у переробці, зберіганні та 
вивезенні врожаю. 

Співзасновниками Агенції разом із селищною радою можуть стати 
представники бізнесу і громадськості. Такий симбіоз дасть можливість 
отримати додаткові кошти і посилити контроль за їх використанням. 

З метою створення умов для організації та підтримки діяльності суб’єктів 
малого та середнього підприємництва, проведення навчання з майбутніми 
підприємцями, диверсифікації економіки в Слобожанській ОТГ триває 
процедура створення Агенції місцевого економічного розвитку Слобожанської 
селищної територіальної громади (далі – Агенція). На Агенцію покладається 
процес втілення важливих для громади проектів, передбачених Стратегічним 
планом розвитку, створення нових механізмів взаємодії місцевої влади, бізнесу, 
громадськості, неурядових організацій, донорів, які готові співпрацювати з 
Слобожанською ОТГ.  

Протягом І півріччя 2018 року розроблено План дій зі створення Агенції 
місцевого розвитку Слобожанської селищної територіальної громади, який на 
даний час знаходиться на розгляді в Globalcommunities – виконавця програми 
DOBRE. План дій передбачає співфінансування створення Агенції, у тому числі 
за підтримки програми DOBRE. 

У 2018 році Слобожанська об’єднана громада почала випускати власний 
часопис “Громада нашого життя”. Він виходитиме раз на місяць у друкованому 
та електронному форматах. Це буде своєрідний літопис Слобожанської 
об’єднаної громади, яка сьогодні активно розвивається. На двох шпальтах 
формату А3 йтиметься про головні події громади, талановитих мешканців, 
досягнення реформи децентралізації. 

 
Задля популяризації елементів традиційної культури Дніпропетровщини 

та для збереження культурної спадщини і підтримки розвитку культури за 
2018 рік використано із обласного бюджету 1020,6 тис. грн та виконано всі 
заплановані 299 заходів. 

За цей період виділено 462,2 тис. грн на забезпечення виконання заходів з 
охорони культурної спадщини, а саме: визначено межі територій 299 пам’яток 
археології (курганів), розташованих на території Софіївського району.  

За результатом цієї роботи складена документація, що містить 
картографічні матеріали, геодезичні координати умовних центрів курганів та їх 
метричні характеристики, що дозволяє на належному рівні здійснювати заходи 
з організації охорони пам’яток археології.  
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Зведено та упорядковано 308 матеріалів (статті, картографічні матеріали, 
поверхові плани) до “Зводу пам’яток історії та культури України. 
Дніпропетровська область”.  

За матеріалами Зводу пам’яток з 2015 року започатковано друк науково- 
популярних збірок про пам’ятки області.  

У 2018 році друком видано 2 збірки: “Пам'ятки історії та культури міста 
Нікополя”, “Пам’ятки історії та культури м. Марганець”.  

У звітному періоді 2018 року, згідно з Програмою діяльності обласної 
редколегії та її Науково-редакційного центру з підготовки й видання тематичної 
науково-документальної серії “Реабілітовані історією”, підготовлено до 
видання та видано 2 томи книги “Трагічне минуле: документи свідчать”. 
Кожний том книги надруковано у кількості 500 примірників. 

Всього за звітний період у наукових, науково-популярних та інших 
виданнях вийшло понад три десятка публікацій. Учасники обласної програми 
“Реабілітовані історією” за даною проблематикою взяли участь у  наукових 
конференціях, форумах. Формується банк даних на депортованих згідно з 
рекомендаціями Головної редколегії програми “Реабілітовані історією”. У 
цьому році опрацьовано близько 3 000 справ по депортованих. Водночас 
зроблені нові кроки з популяризації вказаної тематики на сторінках наукової 
періодики, в засобах масової інформації, в ході обговорення на наукових 
форумах. У рамках програми надійшло фінансування з обласного бюджету у 
сумі 558,4 тис.грн., фактично освоєно 558,4 тис.грн. 

 
Для збереження культурної спадщини та підтримки розвитку культури у 

музейних закладах обласного підпорядкування відбулося 50 сучасних виставок 
музейних експонатів, тетралізованих та музичних інтерактивних музейних 
виставок для цільових аудиторій. У 2018 році за рахунок обласного бюджету  
освоєно 2217,86 тис. грн. Найбільш масштабнішими у КЗК “Дніпропетровський 
художній музей” ДОР “ були: 

25 січня – 18 лютого 21018 року виставка робіт викладачів та учнів 
Дніпровської художньої школи № 2 “Вчителі та учні”;  

18 січня – 11 лютого 2018 року фотовиставка Сергія Дівєєва “Очі війни”; 
10,17,24,31 березня 2018 року технічно-мистецький виставковий проект 

“Автомобіль – Література – Мистецтво” в партнерстві з технічним музеєм 
“Машини часу” та Міською центральною бібліотекою; 

13 березня 2018 року виставка “Натхнені генієм твоїм, Кобзарю!”; 
05 – 18 березня 2018 року міні виставка “Україна – Японія”; 
22  березня 2018 року відбулося відкриття виставки творів живопису 

Михайла Кублика “Україна. Грузія”, присвяченої 70-річчю автора; 
27 березня 2018 року виставка сучасної вишивки Співтовариства 

вишивальниць Дніпра; 
13,21,28 квітня 2018 року проект” Експонат місяця” – ікона Божої Матері 

Самарська; 
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13 квітня 2018 року виставка витинанки Юлії Датченко “У променях 
символів”; 

25 квітня 2018 року виставка графіки “Лише дві жінки”; 
02 – 12 червня 2018 року виставка “Від бійців до митців”. 
З метою популяризації та доступності театральної діяльності у звітному 

періоді було здійснено 126 виїзних виступів мистецьких колективів театрально-
концертних закладів області в сільських районах та малих містах області. 
Можливість самостійного фінансового забезпечення театрально-концертних 
закладів є однією з ключових складових Стратегії. У поточному періоді за 
власні кошти театральних закладів поставлено 119 прем’єрних вистав. У 2018 
році за власні кошти театрально-концертних закладів – 1539,6 тис. грн,  
виготовлено рекламну продукцію та флаєри для інформування глядачів. 

На сцені КПК  “Дніпровський академічний театр  драми та комедії” ДОР” 
відбулись такі прем’єрні вистави: “Один день Івана Міліардовича, або стакан 
води 2”, “Про Федота”, “Будь ласка, пригощайтесь”. 

У ОКПК “Дніпропетровський академічний театр опери та балету” 
глядачам представлена прем’єра “Кавказ”, опера “Норма”, опера “Онєгін”. 

У КПК Дніпропетровський академічний обласний український 
молодіжний театр ДОР відбулися прем’єрні вистави: “Гравці”, “Інтерв’ю”, 
“Повний треш”. 

У КП “Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики” ДОР” 
відбулись прем’єрні вистави: “Геніальний Рахманінов”, “Пейзажі музичних 
епох”, “Інструментальний альянс”, “Симфонія кохання”, “Світ у музичних 
шедеврах”, ”Весняна рапсодія”, “Поет на всі роки” (до Шевченківських днів),  
“Присягаєм тобі, Україно” (до Дня Національної гвардії України), ”Романс нас 
надихає крізь роки”, “Партитура душі” (до Дня Героїв Небесної Сотні), “Під 
музику Вівальді”, “Весняна рапсодія”, ”Пам’ятає врятований світ” (до Дня 
примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), “Обдаровані 
діти – майбутнє України” (до Дня захисту дітей), “У пісні віншую Закон 
основний” (до Дня Конституції). 

З 15 по 26 березня 2018 року відбувся XXVI Регіональний театральний 
фестиваль – конкурс на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я 
“Січеславна” та “Надія Січеславни” 2018, загальна сума із обласного бюджету 
складає 199,7 тис. грн.  У фестивалі взяли участь 16 колективів, було 
представлено 24 вистави. 

На проведення мистецьких заходів у 2018 році Петропавлівський район 
використав кошти із місцевого бюджету у сумі 35,6 тис. грн: 

лютий 2018 року – районний фестиваль “Спадщина” – 5,0 тис. грн; 
березень 2018 року – районний фестиваль Самарчанка – 1,0 тис. грн;  
червень 2018 року – районний фестиваль Моє село найкраще  - 5,0 тис. 

грн; 
червень 2018 року – до Дня захисту дітей – 24,6 тис. грн. 



52 
 

Широківський район використав кошти із місцевого бюджету на 
проведення обласних фестивалів “Z_ефір”, “Весни, матері вишиванки” у сумі 
10,0 тис. грн. 

Верхньодніпровським районом із місцевого бюджету профінансовано 
18,5 тис. грн на проведення обласного дитячо-юнацького фестивалю “Z_ ефір”, 
“День пам`яті та примирення і 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні”, “Всесвітній день вишиванки”.  

 
Популяризація елементів традиційної культури Придніпровщини 

представлена на обласному фестивалі “Козацькі пісні Дніпропетровщини” та 
засіданні круглого столу  “Практика збереження та перспективи розвитку 
елементів нематеріальної культурної спадщини Дніпропетровщини”, які 
відбулися 08 червня 2018 року у с. Богуслав Павлоградського району. 

У I півріччі 2018 року Павлоградський район направив кошти місцевого 
бюджету у сумі 6,4 тис. грн. на організаційні заходи з проведення обласного 
фестивалю козацької пісні. 

Петропавлівський район у I півріччі 2018 року на участь ансамблю 
народної пісні “Джерело” у XIV обласному фестивалі мистецтв “Козацькими 
шляхами” у м. Нікополь  Дніпропетровської області виділив кошти із місцевого 
бюджету у сумі 7,5 тис. грн.  

Виставку “Найкраща країна – правда” з нагоди 100-річчя з дня 
народження О.Т.Гончара і 50-річчя роману “Собор” 03 квітня 2018 року було 
відкрито у музеї “Літературне Придніпров`я”. 

У Дніпропетровському національному історичному музеї 
ім. Д.І.Яворницькогота у КЗК “Дніпропетровський художній музей” ДОР” 
05 квітня 2018 року відбулося відкриття обласної дитячо-юнацької виставки 
декоративно-ужиткового мистецтва та традиційних народних промислів “З 
Україною в серці” та 06 квітня 2018 року авторського фотопроекту Олексія 
Самойленка “ Камінь половецького степу”. 

 
З метою збереження культурної спадщини та підтримки розвитку 

культури в області, театрами, музеями, школами естетичного виховання, 
зокрема бібліотеками було проведено обласний тур Всеукраїнського 
літературно-мистецького конкурсу “Щоб далі йти дорогою одною”,  
присвячений  видатній поетесі Олені Телезі (72 учасника). Вперше конкурс 
було проведено у Громадському інформаційно-виставковому центрі 
“Медіапростір”. Переможці обласного туру представляли Дніпропетровщину у 
фіналі конкурсу в м. Києві. В трьох номінаціях конкурсу конкурсанти області 
здобули перемогу. 

З метою популяризації української сучасної літератури у  
Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім. М. Свєтлова створена 
група “Відкрий книгу”  у Facebook , яка наповнюється інформацією про нові 
українські видання, що надійшли до бібліотеки, книжковими рейтингами, 
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цікавими інтерв’ю з письменниками, інтернет-посиланнями про цікаві 
літературні події, тощо. 

Презентовано проект з просування української мови “Рідна мова, як 
чарівниця”. Проект було розроблено з метою формування шанобливого 
ставлення до української мови та на підтримку оголошеного на 
Дніпропетровщині Року Державної мови. 

В межах заходів до цього Року проведено дві зустрічі молоді з акторами 
дніпровських театрів з циклу “Театральні монологи українською”. 

До святкування Дня Конституції бібліотека взяла участь в просвітницькій 
акції  “Розмовляй українською правильно” з розповсюдженням серед молоді 
міста довідника з української мови. 

У III кварталі 2018 року інформаційна підтримка освітян, працівників 
закладів культури та молодіжних громадських організацій здійснювалась за 
допомогою щоквартального поточного бібліографічного показника “Молодь у 
сучасному суспільстві”, розсилці інформацій про конкурси, фестивалі та 
заходи. 

Була здійснена інформаційна підтримка історико-літературного конкурсу 
для молоді “Історія Дніпра. З чого все починалося” та  організована його 
презентація за участю засновника та організатора конкурсу, громадського діяча 
Ярослава Федоришина, та представників Громадської організації  “Товариство 
підтримки талантів “ZIRKA”. 

Протягом звітного періоду велася робота в межах загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я маю право!” Оголошено обласний огляд-
конкурс на кращу правоосвітню акцію в публічних бібліотеках області. 
Учасники конкурсу представляли власні роботи у створеній бібліотекою групі 
“Молодіжний вектор права” (140 учасників). 

 Активно працювала арт-студія “Щастя у подарунок”. Її учасники 
збиралися на урок-майстерню з виготовлення ляльки-мотанки “Бариня іде, косу 
несе”, майстер-класи “Подарунок на щастя” та “Ясна зоре” – з виготовлення 
ляльки-мотанки “Зоря”.  

 
V Всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї та виклики часу” участь 

взяли 71 музей та громадські організації з 17 областей України. В межах 
фестивалю проведено:  

презентація 27 міні-виставок; 
презентація 57 музейних видань; 
презентація 36 музейних проектів; 
форум “Друга Світова: український погляд”; 
круглий стіл Канадського Благодійного фонду “Українсько-єврейська 

зустріч: Проект “Музеї в Україні”; 
інтерактивна лекція Вікторії Ловак “Позитивний імідж як запорука успіху 

музею”; 
круглий стіл “Інноваційні динамічні технології в музеї”; 
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презентація соціокультурного проекту “ЛЮДИ, ПОСТАТІ, ГЕРОЇ 
МІСТА-НА-ДНІПРІ” разом з виставкою “Ідоли та Герої міста-на-Дніпрі” в 
Меморіальному будинку-музеї Д.Яворницького; 

майстер-клас на базі виставки з декоративно-прикладного мистецтва “У 
розмаїтті творчості” вихованців та майстрів зразкового Центру української 
культури “Коло калинове” в музеї “Літературне Придніпров’я”; 

4 вечірні театралізовані екскурсії “Володарі степу – половці”; 
поїздка на Токівські водоспади. 
 
Для формування патріотичного світогляду учнів в області проводяться 

заходи щодо сприяння розвитку скаутського руху. Так, в навчальних закладах 
області організовано роботу 142 груп гуртків з військово-патріотичного 
напрямку. 

З метою формування у підростаючого покоління почуття патріотизму і 
духовності, національної свідомості, любові до своєї Батьківщини проведено: 
обласний конкурс творчих есе; обласний конкурс “Пам’ять поколінь”, 
присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. Також, 
представники регіону взяли участь у міжнародній науково-практичній 
конференції: “Україна – очима молодих”; Всеукраїнських конкурсах: 
“Моральний вчинок”, “Мій Шевченко”, “Майбутнє України”. 

З метою увіковічнення пам’яті воїнів, які загинули за незалежність 
України, у тому числі в ході проведення АТО та ООС на Сході України, у 
загальноосвітніх навчальних закладах області встановлено меморіальні та 
пам’ятні дошки випускникам, створено куточки пам’яті випускникам, які 
загинули під час АТО. 

Для вшанування героїв Небесної Сотні та АТО, популяризації їх подвигів 
створено інформаційні стенди у всіх загальноосвітніх навчальних закладах 
регіону. Так, у навчальних закладах діють як музеї історичного, краєзнавчого, 
природничого, літературного, мистецького, етнографічного, галузевого 
профілів, так і музейні кімнати військово-історичного спрямування. 

В м. Дніпро працює експозиція Музею громадянського подвигу жителів 
Дніпропетровщини у подіях АТО. Музей висвітлює бойові шляхи військових 
підрозділів сформованих в Дніпропетровській області та налічує більше 2000 
експонатів: документи, фотографії, форму, приладдя, гільзи, аптечки, зразки 
волонтерської допомоги тощо.  

З початку відкриття експозицію відвідало понад 600,0 тис. осіб, 
проведено  тисячі екскурсій. 

Також, Музей громадянського подвигу жителів Дніпропетровщини 
постійно відвідують й учнівська та студентська молодь. Організовані групи 
школярів приїжджали з усіх районів області.  

У травні 2018 року відкрито діораму “Битва за Дніпро” у форматі 4-D 
ефекту та електронної карти бойових дій ІІ Світової війни. 

Продовжує роботу експозиція просто небо “Шляхами Донбасу”. У 2018 
році зазначену експозицію відвідало понад 20,0 тис. осіб. 
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Ще одним проявом патріотизму та поваги до загиблих в АТО є Алея 
пам’яті у сквері біля облдержадміністрації.  

 
Проведено без залучення коштів обласного бюджету 8 запланованих 

заходів, а саме – щорічних літературних конкурсів серед школярів і студенства 
на патріотичну тематику проходило. 

В Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім. М.Свєтлова 
розроблена та діє Програма національно-патріотичного виховання юнацтва на 
2017-2021 роки  “ПоколінняUA”. 

Працівники бібліотеки протягом 2018 року на виконання завдань 
Стратегїї сприяли формуванню патріотичних цінностей і поваги до культурного 
та історичного минулого України, вихованню поваги до законів України та 
державної символіки, формуванню української ідентичності, почуття 
причетності до долі України. 

Заходами патріотичного спрямування за 2018 рік було охоплено понад 
1700 осіб.  Було проведено 291 захід та 15 трененгів з комп’ютерної 
грамотності. Проведено обласний семінар “Бібліотеки як учасники реалізації 
молодіжної регіональної політики“ до святкування Дня Конституції працівники 
бібліотеки взяли участь в просвітницькій акції “Розмовляй українською мовою 
правильно“ було проведено такі заходи, як “Молодь читає Шевченка“. 
Проведено літературно-краєзнавче свято з нагоди 100-річчя від дня народження 
славетного земляка О.Т.Гончара  “Людина світу – син Дніпра“. Підготовлено 3 
методико-бібліографічних та 5 інформаційних видань. 

До 100-річчя подвигу української молоді  під Крутами  Дніпропетровська 
бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова ініціювала обласну молодіжну 
патріотичну інтернет-акцію “Пам’ятаємо Героїв Крут”. На ініціативу бібліотеки 
відгукнулися публічні бібліотеки області, навчальні заклади та громадські 
організації. Всього в групі налічувалося 227 учасників, було розміщено 80 
постів (записів). Проведено обласний фестиваль молодіжного читання “Відкрий 
свою книгу”, а в літературному клубі “Слово” проведено бесіди, зустрічі та 
вечори поезій. 

Упродовж 12 місяців  у Дніпропетровській обласній універсальній 
науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія 
реалізувалися такі проекти:  

соціокультурний проект “Джерела духовності”; 
просвітницький проект ”Імена: відомі та повернені із забуття”;      

інформаційно-освітній проект  “Моя свята і рідна Україна”. 
Краєзнавчі проекти: “Літературна Дніпропетровщина”, всеукраїнська 

акція “Бібліотека українського воїна”. 
 
Закладами культури області проводиться робота щодо збільшення 

відвідування населення заходів з популяризації культурних та національно-
мистецьких традицій українського народу. 
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Зокрема у музеях області проводиться ґрунтовне та системне оновлення 
експозицій у напрямку визначення етапів героїчної боротьби українського 
народу за самовизначення і творення власної держави, ідеали свободи, 
соборності та державності. 

Станом на 01.12.2018 року близько 84 тис. осіб відвідали експозицію  
“Громадянський подвиг Дніпропетровщини під час АТО” в музеї та експозиції 
просто небо “Шляхами Донбасу”. 

Відбулося урочисте відкриття діорами “Битва за Дніпро”, відвідало 
діораму 4,4 тис. осіб. 

У стінах меморіального будинку-музею Д.І.Яворницького відбулася 
презентація соціокультурного проекту “Люди, Постаті, Герої міста-на-Дніпрі”. 

Були проведені заходи з відзначення Дня Конституції України: тематичні 
книжкові виставки, бесіди, круглі столи, конференції, інші інформаційно-
просвітницькі заходи, спрямовані на роз`яснення значення норм Конституції 
України в утвердженні правової держави, на формування правової культури, 
виховання громадянської свідомості та поваги до Основного Закону України, 
поширення знань про історію конституціоналізму. 

У бібліотечних закладах міста Дніпро відбулися такі заходи: дитячий 
брейн-ринг “У моєму серці – Україна”, година інформації “День Конституції 
України”, “Наша Вітчизна – Україна, ми її громадяни”, вікторини “Символи та 
історія держави”, “Дуже хоче тепло літо, щоб книжки читали діти”, “Розмовляй 
українською правильно”. 

У бібліотечних закладах Верхньодніпровського району проведені заходи: 
обласна травнева школа для методистів ЦБС області, обласний фестиваль 
авторської пісні “Пісні, народжені в АТО”, Участь у дитячому фестивалі 
“Гранд-талант 2018”, “День незалежності України”, Участь в обласній нараді 
керівників бібліотечних та клубних закладів, участь в обласному етнофестивалі 
“Петриківський дивоцвіт”. 

Реалізація вищезазначених заходів дозволяє створити сприятливі умови 
для підвищення ролі закладів культури в духовному відродженні, розвитку 
національної культури, підвищення рівня культурного обслуговування 
населення, забезпечення доступу населення до культурних надбань, 
розширення надання культурно-дозвільних послуг населенню, підготовки для 
закладів культури спеціалістів з мистецькою освітою, створити сучасний імідж 
обласних закладів культури та збільшити кількість відвідувачів. 

 
4.С.: Розвиток громад 

 
Відповідно до рішення сесії обласної ради від 22.06 2018 № 345-13/VII 

внесено зміни до Регіональної цільової програми захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного а природного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016-2020 роки і передбачено 
орієнтовний обсяг фінансування будівництва центрів безпеки у розмірі 
20 000 000 грн. 
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Рішенням сесії обласної ради від 22.06 2018 № 338-13/VII“Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11/VII“Про обласний 
бюджет на 2018 рік”на виконання заходу 1.13. “Утворення, будівництво, 
реконструкція, доукомплектування та забезпечення функціонування підрозділів 
місцевої пожежної охорони, центрів безпеки” у 2018 році асигнування у сумі 
1000,00 тис. грн були передані об’єднаним територіальним громадам, а саме: 
Вакулівській ОТГ – 250,0 тис. грн, Васильківській ОТГ – 250,0 тис. грн, 
Гречаноподівській ОТГ – 250,0 тис. грн, Раївській ОТГ – 250,0 тис. грн. 

На виконання заходу всі зазначені громади виділили ділянки під 
будівництво, мають проекти землеустрою, земельні ділянки пройшли 
інженерно-геологічні та інженерно геодезичні випробування, виготовлена 
проектна документація.  

Кошти у повному обсязі громадами не освоєні, ними використано всього 
244 786,35 грн, тобто 25%, у тому числі: Васильківською – 79013,65 грн, 
Гречаноподівською – 0,00грн, Вакулівською – 101638,94 грн, Раївською – 
64133,76 грн. Залишок асигнувань у сумі 755,21 тис. грн повернуто до 
обласного бюджету. 


