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Аналітична записка 
про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на 2018-2020 роки  
за І півріччя 2018 року 

 

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. 

При підготовці Плану реалізації Стратегії було взято до уваги такі 

фактори, як визначення найбільш важливих проблем розвитку області, 

що можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень 

обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  

та ресурсів, які для цього можуть бути залучені, а також відповідність 

програм, напрямів і технічних завдань на проекти регіонального розвитку,  

що пропонуються у Плані, для досягнення стратегічних цілей, визначених  

у Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року.  

Під час підготовки Плану реалізації Стратегії враховувалися основні 

положення Державної стратегії регіонального розвитку України на період до  

2020 року. 

План розроблено з урахуванням вимог наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 31.03.2016 № 79 “Про затвердження Методики розроблення, 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації”. 
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Широка група представників сторін, заінтересованих у регіональному 

розвитку, активно залучалася до процесу мобілізації регіональних ідей 

проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно 

до принципів синергії та взаємодоповнюваності. 

Формування Плану реалізації Стратегії спиралося на вивчення 

можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання 

необхідних ресурсів: державний та місцеві бюджети, можливі ресурси 

проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції. 

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 відбуватиметься 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 мають бути реалізовані у рамках кожної з 

програм, посилюють один одного. 

План реалізації Стратегії ґрунтується на потенційних можливостях 

області і відображає комбінацію можливих заходів щодо розвитку на три 

роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх 

впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і 

опрацьовані у 77 проектах. 

Станом на 01.07.2018 року, в області реалізовується 32 проекти (42% від 

загальної кількості), які включені до Плану реалізації Стратегії, на суму 

майше 600,0  тис. грн.., фінансування яких здійснювається за рахунок різних 

джерел. Причиною не реалізації інших проектів, які зазначені  в Плані, є 

відсутність фінансування. 

Стратегічна ціль 1 „Зменшення економічних дисбалансів” 

представлена  4 напрямами, дія яких спрямована на вирішення завдань на 

конкретній території шляхом реалізації 20 проектів, спрямованих на 

досягнення поставлених цілей. 

Оскільки структура економіки базується на галузях, які мають значний 

основний капітал, успіх їх діяльності у значній мірі залежить від якості та 
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чисельності робочої сили. Таким чином, реалізації цієї програми 

узгоджується з програмою розвитку людського капіталу. 

Успішність реалізації програми суттєво залежить від її розуміння 

основними суб’єктами регіонального розвитку та їх залучення до підготовки 

й реалізації проектів. 

З метою покращання інвестиційного привабливості області та 

покращення підприємницької діяльності розроблено 7 проектів. 

Для реалізації цих проектів розроблено Програму розвитку малого та 

середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки, 

яка затверджена рішенням обласної ради від 02.12.2016 № 124-7/VIІ, та 

проводиться ряд заходів для підприємців області. 

Заходи підтримки малого та середнього бізнесу регіону спрямовані на 

створення нових робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту, 

а також стимулювання розвитку конкурентоспроможності та інноваційного 

потенціалу регіональної економіки, визначені Стратегією розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. 

Ґрунтовний аналіз розвитку підприємницького середовища області 

дозволяє визначити пріоритетні напрямки розвитку бізнесу та підтримки 

ділової і інвестиційної активності в регіоні. 

Одним з пріоритетів підтримки бізнесу на регіональному рівні є 

створення для них сприятливих конкурентних умов при проведенні 

публічних закупівель. Це є вагомим джерелом фінансування бізнесу, 

оскільки від обсягів реалізації товарів, робіт та послуг залежать і 

надходження до бюджетів усіх рівнів. 

Одним з індикаторів, які свідчать про підтримку представників малого 

та середнього бізнесу на регіональному рівні є їх участь в електронній 

системі публічних закупівель ProZorro. Якщо у 2016 році в електронній 

системі публічних закупівель прийняло участь 5 428 учасників, 

представників малого та середнього бізнесу на суму 37,1 млрд. грн., то у 2017 

році відповідно 9 155 учасників на суму 76,6 млрд. грн. В свою чергу станом 

на 01 липня 2018 року вже проведено закупівель на суму 51,3 млрд. грн. 

В свою чергу, Дніпропетровська область є експортно орієнтованою. Так, 

2017 рік продемонстрував позитивні зрушення в сфері зовнішньої торгівлі, 

динамічні зміни яких продовжились. Шоста частина загальноукраїнського 

експорту забезпечується підприємствами Дніпропетровської області – 7,2 

млрд дол. США у 2017 році та 2,6 млрд дол. США у січні – квітні 2018 року.  

Для підтримки та надання консультаційної допомоги підприємцям 

функціонує Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області. При 

раді працює комітет з експорту, зокрема, для безпосередньої підтримки 

малого та середнього підприємництва на ранніх стадіях при виході на 

зовнішні ринки та пошуку партнерів. 

https://www.prozorro.gov.ua/
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Питання підвищення експортних спроможностей підприємств постійно 

опрацьовується під час проведення засідань Регіональної ради підприємців, 

круглих столів, форумів тощо. 

Також, протягом І півріччя 2018 року в рамках виконання регіональної 

та місцевих програм розвитку малого та середнього підприємництва 

організовано наступні заходи: 

у березні в місті Вільногірськ проведено нараду для суб’єктів 

підприємницької діяльності з питань застосування положень Податкового 

Кодексу України та законодавства щодо сплати ЄСВ, на яку були запрошені 

представники Пенсійного фонду України та ДФС у Дніпропетровській 

області. Під час заходу підприємці отримали вичерпну інформацію щодо 

нововведень у цій сфері; 

в березні у Васильківському районі проведено засідання круглого столу 

на тему: “Міжнародні програми, проекти, гранти: від ідеї  - до проекту”. 

Підприємцям району розповіли про можливості залучення міжнародної 

допомоги, основні аспекти та ризики; 

для розширення експортних горизонтів підприємств області  

22 – 23 березня в облдержадміністрації проведено виїзне засідання ГО 

“Міжнародний Трейд-Клуб в Україні”, учасниками якого стали представники 

Аргентини, Китаю, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, представники 

економічного і торгового відділу делегації Європейського Союзу; 

23 березня 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 присутніх 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; 

 30 березня у місті Кривий Ріг ініційовано проведення круглого столу 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 фахівців професійно-технічних і вищих  навчальних закладів, 

роботодавці, профспілки, громадські об’єднання.  Головною метою круглого 
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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”; 

21 травня 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 за участю першого заступника облдержадміністрації;   

у червні було проведено засідання координаційної ради з питань 

регуляторної політики і розвитку підприємництва, де було розглянуто та 

палко обговорено проект рішення “Про встановлення місцевих податків і 

зборів у місті Вільногірськ на 2019 рік”. За результатами цього засідання 

було написано звернення асоціації підприємців міста стосовно ставок 

місцевих податків і зборів;  

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. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 

№ 1017-р “Про схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” 

стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки”, департаментом 

економічного розвитку облдержадміністрації розробляється проект “Плану 
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завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України (“дорожньої 

карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки в 

Дніпропетровській області”, який узгоджується з перспективними планами 

розвитку ключових міст та районів області. 

Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки підприємець є 

основним господарюючим суб’єктом. В сьогоднішньому мінливому 

соціально-економічному середовищі самостійна ініціативна діяльність 

(підприємництво) дозволяє більш ефективно використовувати наявні ресурси 

і переваги, інноваційні та креативні підходи до справи. Тому, саме малий та 

середній бізнес – це сфера забезпечення зайнятості населення та створення 

нових робочих місць. На малих та середніх підприємствах області працює 

373 тис. осіб, з них на малих підприємствах – 130 тис. осіб, на середніх – 243 

тис. осіб, що складає 63% від загальної кількості зайнятих працівників всіх 

підприємств області. 

Тільки малим бізнесом області за 2017 рік було реалізовано продукції, 

товарів, послуг на суму понад 125,8 млрд. грн. За цим показником 

Дніпропетровська область стабільно посідає друге місце після м. Києва. 

Розвиток малого та середнього бізнесу впливає на зростання обсягів 

виробництва у нашому регіоні, податкові надходження до бюджетів усіх 

рівнів, доходи населення, соціальну та політичну стабільність у суспільстві, 

бо він є більш динамічним та пристосованим до споживчого попиту і тому 

легко трансформується до нових вимог суспільства, аніж великий бізнес.  Так             

за І квартал 2018 року надходження податків і зборів від суб’єктів 

підприємництва  до бюджетів всіх рівнів становить 7,9 млрд. грн., що на 

23,5% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. 

Невід’ємною складовою частиною розвитку підприємництва є створення 

сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності. З метою 

реалізації визначених цілей та завдань в області постійно проводиться робота 

з удосконалення регуляторного середовища (дерегуляція).  

Крім того, з метою підвищення ефективності регулювання 

облдержадміністрацією проводиться робота із системного перегляду 

регуляторних актів, що сприятиме скасуванню неефективних та 

необґрунтованих регуляторних актів, внесенню змін відповідно до кращої 

світової практики, зокрема у сфері сільського  господарства та безпеки 

харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, 

інформаційних технологій. Дніпропетровщина є одним із ініціаторів 

проведення виваженої регуляторної політики та подолання бюрократичних 

перепон.  

Також на сьогодні одним з головних завдань, яке стоїть перед 

облдержадміністрацією в напрямі розвитку підприємницького потенціалу є 

створення центру підтримки підприємців — початківців для надання їм 

допомоги стосовно реєстрації, подання звітності та консультацій, а також 
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супроводження протягом всього часу існування підприємства, зокрема за 

допомогою “гарячих ліній”. 

З початку року забезпечено створення та наповнення інформацією 

окремих підрозділів на офіційному сайті облдержадміністрації щодо 

запланованих виставково-ярмаркових заходів, які проводяться на території 

країни та за кордоном, проектів міжнародної технічної допомоги та 

грантових проектів з підтримки малого і середнього підприємництва. 

Проводиться постійний моніторинг зазначеної інформації та її оновлення. 

Облдержадміністрацією проводиться робота із закладами вищої освіти 

стосовно створення консультантів (менторів) з приватного сектору, органів 

державної влади та інститутів громадянського суспільства щодо 

інформування про кращі вітчизняні та міжнародні практики, передачі 

наукових здобутків підприємцям регіону. Також зазначаємо, що між 

науковими, науково-дослідними установами та суб’єктами малого та 

середнього бізнесу здійснюється активна взаємодія, зокрема, наукові, 

науково-дослідні установи на замовлення комерційних структур виконують 

науково-дослідні розробки та надають послуги. 

Постійно проводяться заходи щодо інформаційно-просвітницької роботи 

серед сільського населення, малих і середніх виробників 

сільськогосподарської продукції з популяризації розвитку 

сільськогосподарської кооперації у 2018 році, зокрема, проведено 51 захід, на 

якому були присутні 445 осіб. 

У тісній співпраці з міськими та районними центрами зайнятості 

здійснюється постійна організаційно-методична робота із залучення 

безробітних до активної діяльності в сфері бізнесу. 

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх 

навчання основам підприємницької діяльності з використанням найбільш 

ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій, 

зокрема за І півріччя 2018 року проведено 229 навчальних заходів. 

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась 

фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. 

Протягом І півріччя 2018 року одноразову виплату допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності отримали 46 безробітних на 

загальну суму 1200,2 тис.грн. 

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів 

зайнятості з метою пошуку роботи, постійно надається консультаційна, 

методична та юридична допомога з питань організації власної справи. 

Реалізовуються заходи із залучення до підприємницької діяльності 

жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб. 

З метою залучення іноземних інвестицій область веде активне 

багатостороннє співробітництво з регіонами країн світу та світовими й 

регіональними міжнародними організаціями. З початку року до 
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Дніпропетровської області було здійснено 49 візитів представників 

іноземних держав та міжнародних організацій. 
У січні 2018 року заступником Директора Програми розвитку 

Організації Об'єднаних Націй в Україні пані Ван Нгуєн проведено 
консультацію щодо реалізації на території області проекту ПРООН 
“Локалізація Цілей сталого розвитку в Дніпропетровській області”. 

23 січня 2018 року представники Німецького товариства міжнародного 
співробітництва GIZ та керівництво ОДА обговорили можливості 
подальшого співробітництва. 

23 лютого 2018 року відбулося обговорення подальших шляхів 
співробітництва у культурній сфері між Дніпропетровською областю та 
Литовською Республікою за участю Надзвичайниого і Повноважного Посла 
Литовської Республіки в Україні Марюса Януконіса та Почесного консула 
Литовської Республіки у м. Дніпро Віталія Півняка. 

27 лютого 2018 року відбулася зустріч з представниками компанії 
Nippon Koei Co., Ltd з метою проведення дослідження поточного стану та 
викликів у сфері поводження з відходами у Київській, Харківській та 
Дніпропетровській областях та обласних центрах, презентація Дослідницької 
групи щодо змісту Дослідження збору даних та визначенні можливої 
співпраці, яка може стати вагомим внеском JICA до налагодження 
економічної ситуації в Україні 21 – 23 березня відбувся другий етап 
проведення дослідження. 

28 лютого 2018 року область відвідав Другий секретар Посольства 
Японії в Україні з питань культури Хошіно Юічі з метою ознайомлення з 
соціально-економічною ситуацією в регіоні, обговорення питань подальшого 
розвитку співробітництва у сфері культури, освіти і науки Дніпропетровської 
області з Японією та презентація японських проектів розвитку у зазначених 
сферах. 

28 лютого 2018 року відбулася зустріч та обговорення з представниками 
ірландської інвестиційної компанії “Altostrata Energy Group” подальших 
кроків щодо сприяння реалізації проектів з будівництва та обслуговування 
сонячних електростанцій на території області та підписання Меморандуму 
про взаєморозуміння між Дніпропетровською облдержадміністрацією та 
Altostrata Energy Group. 

28 лютого 2018 року відбулася зустріч курівництва ОДА із 
представниками Європейського інвестиційного банку з метою обговорення 
залучення інвестицій у розвиток інфраструктури та приміських 
пасажирських перевезень, впровадження пілотного проекту з модернізації 
рухомого складу, що забезпечує перевезення пасажирів у регіональному 
сполученні. 

У березні – травні 2018 року з метою ознайомлення з політичною та 
соціально-економічною ситуацією у регіоні, сприяння залученню іноземних 
інвестицій, налагодженню ділових контактів між українськими та 
іноземними підприємцями, розвитку багатостороннього співробітництва з 
регіонами країн світу, співпраці зі світовими та регіональними 
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міжнародними організаціями, проведенню культурного обміну, 
забезпеченню та підтримці позитивного ділового та інвестиційного іміджу 
Дніпропетровської області область відвідали Надзвичайний і Повноважний 
Посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худаяр оглу Худієв, 
Делегація Міжнародного Трейд-клубу, Надзвичайний і Повноважний Посол 
США в Україні Марі Л. Йованович, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон, Державний секретар 
закордонних та європейських справ Словацької Республіки Лукаш Парізек, 
представники Посольства Королівства Бельгії в Україні, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Австралії в Україні Мелісса О’Рурк. 

27 квітня 2018 року з метою обговорення двостороннього 

співробітництва в інвестиційній сфері відбулася зустріч керівництва області 

зі старшим менеджером з маркетингу Paul Wurth SA. Штеффеном Келером. 

8 травня 2018 року з метою обговорення можливостей розвитку 

двостороннього співробітництва та залучення німецьких інвестицій в 

економіку регіону область відвідали член правління компанії “WOCO 

GmbH&Co. KG” Бернхард Вольф та консультант зі стратегічного розвитку 

компанії Наталія Сарапкина. 

31 травня – 01 червня 2018 року відбувся візит Надзвичайного і 

Повноважного Посла Республіки Індія в Україні Маноджа Кумар Бхарті з 

метою ознайомлення з соціально-економічною та гуманітарною ситуацією в 

регіоні; проведення бізнес-семінару на тему: “Економічний та інвестиційний 

потенціал Республіки Індія та перспективи двостороннього економічного 

співробітництва з Дніпропетровською областю”. 

11 червня 2018 року з метою обговорення перспектив залучення 

іноземних інвестицій область відвідали іноземні інвестори Мохаммад 

Альрашид (Держава Кувейт), Санг Хун Янг (Республіка Корея), Варрік Сео 

(Республіка Корея), представники компанії International Coordination Center 

Геннадій Штеренберг, Павло Конопко, Дмитро Адактілус та власник 

компанії “Allo Solar”. 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з 

початку інвестування  

Станом на 01.04.2018 обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в 

економіку регіону склав 3846,5 млн дол. США (104,6% до початку поточного 

року), на 01.04.2017 – 3745,7 млн дол. США. 

На одного мешканця області обсяг іноземних інвестицій становить  

1191,8 дол. США (на 01.04.2017 – 1156,3 дол. США), що у 1,5 раза більше 

показника по Україні (774,0 дол. США). 

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 

61,7%, торгівлю – 15,0%, операції з нерухомим майном – 11,4%, діяльність у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,3%, професійну, 
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наукову та технічну діяльність – 3,0%, транспорт, складське господарство, 

пошта та кур’єрська діяльність – 1,4% та в інші галузі. 

Інвестиції надійшли з 59 країн світу. 

Дніпропетровщина упевнено посідає 1 місце серед областей за обсягами 

прямих іноземних інвестицій, що надійшли до України. 

Збереження інвестиційної привабливості та забезпечення надходження 

прямих іноземних інвестицій в економіку області здійснюється завдяки 

виконанню наступних заходів: 

робота інвестиційного центру, створеного при облдержадміністрації з 

метою оперативного реагування на потреби і питання інвесторів; 

підтримка в актуальному стані та постійне оновлення переліку 

інвестиційних проектів області, направлення їх до дипломатичних установ 

України за кордоном з метою пошуку потенційних ділових партнерів та 

інвесторів; 

робота КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” 

Дніпропетровської обласної ради”. 

робота ДП “Інвестиційно-інноваційний центр”; 

робота Гарячої лінії з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств, створеної при 

Дніпропетровській облдержадміністрації”; 

реалізація Концепції розвитку міжрегіонального співробітництва та 

кооперації Дніпропетровської області, схваленої розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 09 листопада 2011 року № Р-800/0/3-11; 

сприяння організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

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

підготовки інвестиційних проектів за участю представників ділових кіл 

зарубіжних країн спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою 

палатою, Дніпропетровським регіональним інститутом державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

У січні – травні 2018 року обсяг експорту товарів на одну особу склав  

1040 дол. США (у попередньому році – 905 дол. США, що на 14,9% більше). 

Обсяг експорту товарів збільшився на 14,5% і склав 3353,2 млн дол. США із 

збереженням додатного сальдо зовнішньої торгівлі 1334,2млн дол. США. 

Зовнішньоторговельні товарні операції здійснювались з партнерами  

зі 142 країн світу. Експорт товарів збільшився до  країн Африки – в 1,5 

раза,країн ЄС –в 1,4 раза,Америки – на 0,6%, СНД зменшились на 5,2%;Азії –  

на 6,8%. 

Значні обсяги товарів експортувались з області підприємствами 

міст Кривий Ріг (50% від загального обсягу), Дніпро (20%), Нікополь (10%), 

Кам’янське (9%), Павлоград (3%) та районів Дніпровського (1,2%), 

Новомосковського (0,4%), Солонянського (0,4%) та Верхньодніпровського 

(0,4%).  У 2017 році, серед перелічених територій експорт зменшився у місті 

http://adm.dp.gov.ua/__c2257e83007a028b.nsf/fb63524a5d83c4dec2256fdc005c9398/bfa7b36c25f6e9acc2257e3600573641?Redirect
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Кам’янське (зокрема призупинення роботи ПАТ “ДніпроАзот” через 

нерентабельність виробництва). 

Для розширення експортних горизонтів підприємств області  

22 – 23 березня 2018 року в облдержадміністрації організовано та проведено 

виїзне засідання ГО “Міжнародний Трейд-Клуб в Україні”, учасниками якого 

стали представники Аргентини, Китаю, Польщі, Румунії, Словаччини, 

Угорщини, представники економічного і торгового відділу Делегації 

Європейського Союзу. 

Зацікавлені підприємства області активно залучаються до заходів, 

запроваджених Мінекономрозвитку України. Завдяки спільній роботі 

облдержадміністрації, Ради з розвитку експорту та Мінекономрозвитку  

21 травня 2018 року у м. 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.  

Облдержадміністрацією поширювались серед потенційно зацікавлених 

підприємств області інформаційні матеріали щодо проведення міжнародних 

виставково-ярмаркових заходів за кордоном. 

Що стосується проекту “Залучення громади до нових видів спорту”, то 

область має у своєму розпорядженні 6025 висококваліфікованих штатних 

фізкультурних працівників та  розвинену матеріально-технічну базу                     

у кількості 8911 капітальних та площинних споруд, у тому числі – 3 бази 

олімпійської підготовки: комунальне підприємство “Водно-спортивний 

комбінат”, комплекс спортивних споруд “Метеор”, комунальний заклад 

“Обласна школа вищої спортивної майстерності” Дніпропетровської обласної 

ради, чотири найсучасніші спортивні споруди, які відповідають всім 

міжнародним стандартам: футбольний стадіон “Арена-Дніпро”, плавальний 

басейн “Мікомп”, водно-лижний стадіон, стадіон “Олімпійські резерви” які 

обладнанні всіма необхідними засобами для проведення навчально-

тренувальних, медико-реабілітаційних процесів.  

В усіх дошкільних навчальних закладах 2 рази на тиждень проводяться 

заняття з фізичної культури, щоденно година рухливих ігор та естафет,  

прогулянки на свіжому повітрі. В спортивних гуртках дошкільних 

навчальних закладів  займається 40% дітей. 

3 уроки  фізкультури відвідують: 

- 90,8% учні закладів загальної середньої освіти ( 100% учнів  1 – 9 

класів, 22 % учнів 10-11 класів): 

-  89,9 % учнів закладів професійної освіти; 

- 50% закладів дошкільної освіти мають посаду інструктора фізкультури; 

До занять усіма видами спортивно-масової роботи  залучено 52 % 

учнівської та студентської молоді.  

Кількість  займаючихся  в спортивних гуртках навчальних закладів 

складає: 
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- в  загальноосвітніх школах  – 35081 учень  - 11,2% від загального 

контингенту; 

- в закладах професійної освіти – 5518 учнів  - 25,5% від загального 

контингенту 

- в закладах вищої освіти –  13067 студентів  - 19% від загального 

контингенту. 

- За 1 квартал 2018 року Комітетом МОН проведено  132   обласних  

зональних та фінальних  змагання  в яких взяло участь -4693 спортсмена в 

т.ч.: 

- - учнів ЗНЗ – 84   змагання, 308 команд, 2734 учасників; 

- - учнів ПТНЗ –  33 змагання, 178 команд, 1227   учасників; 

- - учнів ДЮСШ – 3 змагання, 18 команд, 217 учасників; 

- - студентів коледжів, технікумів - 2 змагання12 команд,               147  

учасників; 

- - студентів університетів, академій – 3 змагання, 27 команд,  368 

учасників; 

Протягом І кварталу у ГО “ДОО ФСТ “Динамо” України” проведено               

30 спортивних заходів з загальною кількістю 2513 спортсменів. 

Протягом І кварталу у ГО “ДОО ФСТ “Спартак” проведено                              

8 спортивних заходів з загальною кількістю 5616 спортсменів. 

Протягом І кварталу у ГО “ДОО ФСТ “Україна” проведено 

Проведено змагань у ДЮСШ – 89 (945 учасників); 

Проведено змагань серед СК товариства – 8 змагань (560 учасників); 

Проведено змагань серед СК товариства м. Кривий Ріг – 5 змагань                 

(390 учасників); 

Підведено підсумки 1 етапу Спартакіади трудящих промисловой сфери 

– (2550 учасників); м. Кам'янське; 

Підведено підсумки 1 етапу Спартакіади трудящих промисловой сфери 

– (6050 учасників); м. Кривий Ріг; 

За І квартал  2018 року ДОО ВФСТ “Колос” проведено 25 спортивних 

заходів в яких взяло участь 1788 спортсменів.  

НОК України в Дніпропетровській області у 1 кварталі 2018 року  провів 

8 спортивно-виховних заходів Олімпійський урок. Загальна кількість 

учасників 2500 осіб. 

Систематично займаються в області видами спорту  понад 2200 осіб                

з  ураженнями  опорно-рухового  апарату, вадами слуху, зору та інтелекту. 

Понад 3800  осіб  з  інвалідністю залучено  в  області   до  оздоровчої, 

фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи, участі  у  фізкультурно-

спортивних та оздоровчих  заходах  серед осіб  з  інвалідністю. 

Протягом І кварталу СДЮСШПР було проведено 7  змагань                       

133  чол.(спортсмени з вадами слуху, опорно-рухового апарату, зору, вадами 

розумового та фізичного розвикту ВРФР): 
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1.Чемпіонати України з баскетболу (чоловіки) серед здорових 

спортсменів Вища ліга (ІІІ ранг) дивізіон “Б” відбулося - 5 матчевих 

зустрічей  в яких взяло участь 12 спортсменів з вадами слуху. 

2. Всеукраїнська юнацька ліга баскетболу (чоловіки) (ВЮБЛ) серед 

здорових спортсменів (ІУ ранг) 2002 р.н. –     1 гра , прийняло участь 10 

спортсменів з вадами слуху. 

3. Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами 

слуху,опорно-рухового апарату, зору прийняли участь - 15 спортсменів, 

завоювали 3 – золотих, 2 – срібних, 3 – бронзових медалей. 

4. Відкритий турнір з баскетболу серед спортсменів з вадами слуху 

(дівчата) - прийняло участь 7 чол., зайняли ІІ місце. 

 5. Обласні змагання дітей та молоді з вадами розумового та фізичного 

розвитку за програмою “Спеціальної олімпіади України” з настільного 

тенісу, прийняло участь 43 чол.  

6. Обласні відбіркові змагання “Повір у себе” з легкої атлетики серед 

спортсменів з вадами  слуху  прийняло участь 6 чол. 

7. Обласні відбіркові змагання  “Повір у себе” з плавання серед 

спортсменів з вадами ОРА, слуху,   прийняло участь 40 чол. 

Забезпечується ефективна діяльність мережі спортивних закладів                   

та установ, яка складається з 95 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, обласної 

школи вищої спортивної майстерності, вищого училища фізичної культури, 

державного коледжу та інституту фізичної культури і спорту. 

За рахунок обласного бюджету забезпечується статутна діяльність                 

КЗ “Обласна школа вищої спортивної майстерності” Дніпропетровської 

обласної ради.  

Згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

змагань за 1 квартал 2018 року в області проведено 65 обласних змагань                    

з олімпійських та неолімпійських видів спорту, із загальною кількістю 

залучених  6 064 спортсменів. 

Згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України 

спортсменами області було взято участь у близько 60 змаганнях у кількості           

609 осіб. 

Забезпечено підготовку 1177 членів збірних команд України                             

з олімпійських та неолімпійських видів спорту.  

Протягом звітного періоду присвоєно звання заслужений майстер спорту 

України – 1 спортсмену, 8 спортсменам – Майстр спорту України 

міжнародного класу, 37 спортсменам – Майстр спорту України,                              

152 спортсменам області присвоєно – кандидат у майстри спорту України,              

209 спортсменам присвоєно І розряд. 

Присвоєно звання Заслужений тренер України – 3 тренерам                               

та 92 кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам з видів спорту. З них: 

вищу – 20 тренерам-викладачам, І – 36 тренерам-викладачам, ІІ – 36 

тренерам-викладачам.  



14 

 

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.  

З метою популяризації здорового способу життя та інформування  

мешканців регіону щодо спортивних подій і досягнень на офіційному веб-

сайті облдержадміністрації “Відкрита влада” створено розділ фізичної 

культури                і спорту, інформація на якому постійно оновлюється та 

відображає основні спортивні події області, матеріали щодо розвитку 

фізичної культури та спорту   в Дніпропетровській області.   

На сайті облдержадміністрації протягом 1 кварталу 2018 року 

висвітлено 12 статті присвячені розвитку фізичної культури та спорту в  

області. Управління молоді і спорту облдержадміністрації плідно співпрацює                            

з обласною федерацією журналістів, яку очолює Косий А.М. Для вирішення 

питань інформування населення про розвиток фізкультури та спорту 

проводяться прес-конференції  з кореспондентами, журналістами ЗМІ, 

виступи на телебаченні, радіо провідних спортсменів, тренерів, керівників 

органів влади з питань фізкультури і спорту, в усіх місцевих ЗМІ 

висвітлюється фізкультурно-спортивне життя регіону  на 51, 27, 34, 11, 9 

телеканалах.                                                                                        

Для посилення контролю за медичним забезпеченням навчально-

тренувального процесу та участі у змаганнях спортсменів збірних команд                   

в області працює: КУ „Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний 

диспансер” Дніпропетровської обласної ради”; Дніпропетровський міський 

центр лікувальної фізкультури і спортивної медицини (СМ) при 5-й міській 

дитячій лікарні; Дніпродзержинський міський медичний центр здоров'я і 

медицини спорту;  2 відділення спортивної медицини: у м. Кривому Розі при 

4-й міській поліклініці, в м. Павлограді при 1-й міській лікарні;  у м. Нікополі 

– кабінет спортивної медицини при 1-й міській  лікарні. 
 

1.С. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 

У 2018 році розпочато підготовку до реалізації проектів спрямованих на 

туристичну привабливість області. В межах реалізації проектів: 

департаментом економічного розвитку облдержадміністрації постійно 

здійснюється збір та узагальнення інформації, що надається містами, 

районами та об’єднаними територіальними громадами області, щодо 

наявності інвестиційних проектів у сфері туризму на цих територіях. 

Зазначена інформація висвітлюється на сайті Дніпропетровської 

облдержадміністрації. 
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Також департаментом налагоджена співпраця з Дніпропетровським 

інвестиційним агентством Дніпропетровської обласної ради, з питань 

представлення інвестиційних проектів, що входитимуть до “Каталогу 

інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів області” на 

інвестиційному порталі Дніпропетровської області, а саме в інвестиційному 

паспорті області. 

У січні 2018 року на грантову програму “Культурні мости” від 

Британської ради було направлено проект "Індустріальна культура місток 

між століттям та країнами". Проект було спрямовано на створення 

платформи міжкультурного обміну представників креативних індустрій 

промислових міст Польщі та України  

(м. Кривий Ріг). 

Раївською сільською громадою Синельниківського району підготовлено 

2 інвестиційні проекти у сфері туризму “Розвиток туризму на території 

Раївської сільської ради”. 

З початку 2018 року Дніпропетровську область відвідала 51 делегація 

представників іноземних держав та міжнародних організацій. Серед них 

Посли та представники таких провідних країн світу та Європи як: США, 

Велика Британія, Бельгія, Австралія, Франція, Литва, Польща, Угорщина, 

Чехія, Словаччина, Індія та ін. В рамках цих заходів представники компаній 

та підприємств області мали змогу поспілкуватись у форматі В2В з 

дипломатами та представниками провідних компаній і фінансових установ 

різних країн. В ході проведених зустрічей було досягнуто певних 

домовленостей щодо підтримки економічного розвитку та торгових 

контактів, а також готовності європейських інвесторів приїжджати в регіон 

та проводити зустрічі. Для усіх делегацій було презентовано туристичний 

потенціал Дніпропетровської області, представлені провідні для регіону види 

туризму (промисловий, історичний, культурно-пізнавальний, космічний, 

подієвий тощо). 

23 травня 2018 року Дніпропетровською облдержадміністрацією спільно 

з Дніпропетровською обласною радою та Дніпропетровською ТПП, у м. 

Києві, було проведено перший в Україні масштабний міжнародний діловий 

захід “Дніпропетровська область: відкритий інвестиційний діалог”, де були 

представлені економічні та інвестиційні можливості Дніпропетровської 

області. 

До відкритого діалогу влади та бізнесу приєдналися представники 

посольств, міжнародних організацій та компаній більше 50 країн світу. 

У 2018 році при виконанні капітального ремонту доріг області  

планується улаштовувати смуги для руху велосипедистів. 

В січні 2018 року відбулось відкриття першого в місті Дніпро 

туристичного інформаційного центру. 

У 2018 році в Петриківському районі створено інформаційний центр 

“Петриківка туристична”. 
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У м. Павлоград створене екскурсійне бюро “Мандрівниця”, яке 

планується, в подальшому, організувати як платформу для розвитку й 

діяльності міського туристичного інформаційного центру. 

Також триває розробка концепції щодо створення у місті Кривому Розі 

туристично-інформаційного центру. Питання детально вивчається та 

опрацьовується. 

26 – 27 червня 2018 року в Університеті імені Альфреда Нобеля було 

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. 

У вищих навчальних заходах області ведеться наукова робота щодо 

досліджень проблематики розвитку туристичного потенціалу регіону, 

створенню туристичних кластерів та інше. З цього приводу майже щороку 

відбувається захист дипломних, магістерських та кандидатських робіт. 

Туристичний потенціал Дніпропетровської області постійно 

презентується як в межах регіону, так і на міжнародному рівні. 

28 – 30 березня 2018 року департаментом економічного розвитку 

облдержадміністрації організована і успішно проведена презентація 

туристичного ресурсу області на 24 міжнародній туристичній виставці 

“УКРАЇНА – Подорожі та туризм” – UITT-2018 у м. Києві. 

Проведена презентація туристичного потенціалу Дніпропетровської 

області та представлені міжрегіональні туристичні маршрути на виставці в 

рамках проведення Запорізького туристичного фестивалю-ярмарку 

“Запоріжжя – місце щастя” 12 травня 2018 р. 

Друковані презентаційні матеріали щодо туристичного потенціалу 

області представлені на виставці у м. Торонто (Канада) для представників 

канадського туристичного бізнесу в рамках реалізації масштабного проекту 

для збільшення потоків канадських туристів до України. 

Щороку на території регіону проводяться традиційні виставково-

ярмаркові заходи, в яких беруть участь представники усіх міст, районів та 

об’єднаних територіальних громад області. 

Відповідно до Доручення голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації щодо виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2018 році головам 

райдержадміністрацій, міським головам (за згодою), головам об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) доручено забезпечити влаштування 

мережі велосипедних доріжок на  територіях віднесених до їх 

відповідальності. 

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації  

поінформовано про набуття чинності з 01.09.2018 нових державних 

будівельних норм України ДБН В.2.3-5: 2018 “Вулиці та дороги населених 
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пунктів” затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства, якими передбачається обов'язкове 

проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва та 

реконструкції доріг, а також прописані чіткі вимоги щодо їх облаштування та 

параметрів. 

Проектом  “Поліпшення організаційних засад надання адміністративних 

послуг” передбачено створення зручних і доступних умов для отримання 

адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, у тому числі 

мешканцями віддалених населених пунктів, ВПО та учасниками бойових дій. 

В рамках проекту в Дніпропетровській області створено 47 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;  

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; 

при 2-х звичайних сільських радах (Олександропільській та 

ІверськійСолонянського району).  

З початку 2017 року відкрито 6 нових офісів ЦНАП, а саме: 4 – в ОТГ, 2 

– при сільських радах. 

У березні 2018 року – 10-й ЦНАП у Межівській селищній громаді.  

За кількістю ЦНАП в ОТГ Дніпропетровська область займає позицію 

лідера в країні. 

За підсумками І півріччя 2018 року в регіоні всього надано 362 528 

адміністративних послуг  та 350 734 консультації.   

 Всього через міські  ЦНАП надано 276 283 адміністративні послуги 

(або 76,2 % від загальної кількості наданих адміністративних   послуг в 

області) та 261 317 консультацій (або 74,5 % від загальної кількості наданих 

консультацій в області). 

Всього через районні ЦНАП надано 86 245 адміністративних послуг (або 

23,8 % від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та  

89 417 консультацій (або 25,5% від загальної кількості наданих консультацій 

в області). 

Також  рішенням  Дніпропетровської обласної ради  від 22.06.2018  № 

344-13/VII було затверджено Програму розвитку й підтримки сфери надання 

адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2018 – 2020 роки, 

що є першим документом в країні такого масштабу (регіональна цільова 
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програма). Вже 09 липня 2018 року в облдержадміністрації був проведений 

брифінг щодо основних напрямів Програми. 

Серед основних напрямів запропонованої Програми визначені наступні: 

1) стандартизація та впорядкування нормативно-правового регулювання 

сфери надання адміністративних послуг; 

2) розбудова та підтримка дієвої мережі ЦНАП в області; 

3) впровадження і розвиток електронних сервісів та інформаційних 

систем у сфері надання адміністративних послуг; 

4) навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та 

поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг. 

 

Стратегічна ціль 2 “Розвиток сільських територій” складається з 

трьох взаємопов’язаних напрямів, які охоплюють 18 проектів. 

Багато проектів цієї програми поєднанні з відповідними заходами 

програм в сфері розвитку людського капіталу та економіки. Надання 

додаткових можливостей для збільшення доходів домогосподарств в рамках 

програми має підтримуватися здійсненням програм у сфері економічного 

розвитку периферійних районів області. 

2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 

З метою  підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської 

області розроблено ряд заходів і тому, рішенням обласної ради від 02 грудня 

2016 року №120-7/VІІ затверджено Програму підтримки агропромислового 

комплексу Дніпропетровській області у 2017 – 2021 роках основні положення 

якої спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування 

агропромислового комплексу Дніпропетровської області, гарантування 

продовольчої безпеки населення області, впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, оновлення виробничого потенціалу сільського 

господарства та переробної галузі, ефективну підприємницьку діяльність. 

Рішенням сесії обласної ради від 01.12.2017  № 268-11/VIІ “Про 

обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами) не передбачено фінансування 

заходів Програми підтримки агропромислового комплексу 

Дніпропетровської області у 2018 році. 

З метою підвищення ефективності дії заходів Програми управлінням 

агропромислового розвитку облдержадміністрації підготовлений проект змін, 

якими  уточнені умови, показники оцінки ефективності, обсяги і джерела 

фінансування (розпорядження голови облдержадміністрації від 01.06.2018 

№ Р-297/0/3-18 “Про погодження проекту змін до Програми підтримки 

агропромислового комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 

роках”)  та готується подання щодо  внесення на розгляд чергової сесії 

обласної ради питання про затвердження проекту змін до Програми.  

Рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року №73-5/VІ затверджено 

Програму розвитку та охорони земель у Дніпропетровській області  на 2011 – 

2018 роки (зі змінами і доповненнями). З метою забезпечення розроблення 
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проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на користь 

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей 

загиблих учасників у 2018 році з обласного бюджету виділено субвенцію 

районам в сумі 2000,0 тис грн.  

У І півріччі 2018 року управлінням агропромислового розвитку 

облдержадміністрації передано кошти субвенції районам.  

За об’єктами (проектами) 2018 року у І півріччі  2018 року  оплачено  

1 проект на суму 1,00 тис. грн.  

За об’єктами (проектами) 2017 року станом на 02.07.2018 р. оплачено  

386 проектів  на суму 386,00 тис. грн. 

За об’єктами (проектами) 2018 року станом на 02.07.2018 р. оплачено  

4 проекти  на суму 4,00 тис. грн. 

З початку 2018 року оплачено проектів у кількості 390 одиниць  на суму 

390,00 тис. грн. 

Виробництво валової продукції в усіх категоріях господарств області за 

січень – червень 2018 року в порівнянні з першим півріччям 2017 року 

складає 110,8% (по Україні – 111,4%), Дніпропетровська область має 6 

результат серед областей України (за відповідний період 2017 року – 99,5% – 

9 місце). 

Індекси продукції рослинництва і тваринництва  склали відповідно 

190,9% та 95,7%.  

 

Державна підтримка 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 107 

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва” передбачено 

спрямування коштів державного бюджету на підтримку розвитку галузі 

тваринництва, стабілізацію поголів’я худоби та поліпшення її генетичного 

потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва. 

Станом на 01 травня 2018 року в Дніпропетровській області 48 фізичним 

особам, які подали документи,  нарахована та сплачена дотація в сумі 110,7 

тис. грн.  за утримання 145 голів  молодняка ВРХ. 

З 2017 року в області діє Програма підтримки агропромислового 

комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках. З метою 

покращення матеріально-технічного стану кооперативів управлінням 

агропромислового розвитку облдержадміністрації у першому півріччі 2018 

року підготовлений проект змін до Програми, уточнені умови, показники 

оцінки ефективності, обсяги і джерела фінансування (розпорядження голови 

облдержадміністрації від 01.06.2018  № Р-297/0/3-18 ”Про погодження 

проекту змін до Програми підтримки агропромислового комплексу 

Дніпропетровської області у 2017 –  2021 роках”)  та направлене подання 
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щодо  внесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання про 

затвердження проекту змін до Програми.  
Залучення кредитних коштів. 
Агропідприємства Дніпропетровської області співпрацюють щодо 

кредитування з комерційними банками. За І півріччя 2018 року 
підприємствами всіх форм власності залучено кредитів від комерційних 
банків на суму 94.1 млн грн. 

Придбання техніки 
Сільськогосподарськими підприємствами за власні кошти з початку 

2018 року закуплено  161 одиницю техніки на суму 235,0 млн  грн., в т.ч. 
23 трактори – 53,5 млн грн., 15 комбайнів – 64,3 млн грн. 

Рослинництво 
Під урожай 2018 року в області було посіяно озимих зернових культур 

всього – 673,2 тис. га, 109,6 % до площ під урожай 2017 року, з них озимих 
зернових на зерно – 585,6 тис. га, (105,2 % до площ під урожай 2017 року) , у 
тому числі: озимої пшениці – 505,2 тис. га (104,8 % до площ під урожай 
 2017 року), озимого ячменя – 76,8 тис. га (108,6 % до площ під урожай 
2017 року). Крім того, посівна площа озимого ріпаку склала 87,6 тис. га, 
(152,7% до площ під урожай 2017 року). 

Весняно-польові роботи.  
Станом на 01 червня 2018 року агропідприємствами області завершено 

посів ярих зернових, технічних культур та овочів.  Посіяно всього зернових  
– 532,8  тис. га, в т.ч. ранніх ярих зернових культур –210,5 тис га. Це посіви 
ярої пшениці – 8,3 тис. га, ярого ячменя – 179 тис. га, гороху – 21,2 тис. га та 
інші ярі зернові культури. 

Посів пізніх ярих зернових культур склав: кукурудзи на зерно –  
307,6 тис. га ( 95,5% до 2017 р), проса – 5,3 тис. га, гречки – 1,4 тис. га. 

З технічних культур посіяно: соняшнику – 583,6 тис. га (93,6%),  ярого 
ріпаку  –  3,5  тис. га ( 185,2 %). 

Завершено посів овочевих культур. Висаджено картоплі – 53,1 тис. га 
(100,1%), посіяно овочів – 35,4 тис. га (100,4%). 

Всі зернові культури висіяні в рекомендовані агротехнічні строки, 
підживлені мінеральними добривами, проведено комплекс заходів по захисту 
їх від бур’янів, шкідників та хвороб.  Проте погодні умови внесли свої 
корективи. У травні на Дніпропетровщині утримувалася переважно жарка та 
суха погода. Опади, які випали протягом місяця, не забезпечили достатню 
кількість вологи. Ці фактори негативно вплинули на урожайність ранніх 
зернових культур. 

Стан підготовки до проведення комплексу збирання ранніх зернових 
культур урожаю 2018 року. 

Готовність техніки та забезпеченість паливно-мастильних матеріалами: 
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Сільськогосподарські підприємства своєчасно підготувались до 

збирання урожаю 2018 року. Господарства всіх форм власності на 100% 

забезпечені паливно-мастильними матеріалами, а саме:  закуплено 

дизельного палива – 40,5 тонн, бензину – 10,6 тис тонн, дизмасла – 1,7 тис 

тонн.  Відремонтовано зернозбиральних комбайнів – 3293 одиниці ,  сушарок 

–210 одиниць, жниварок – 1256 одиниць. Завантаженість на один комбайн 

складає 237 га ( у 2017 році 244 га).  

Агропідприємства області мають можливість якісного збереження зерна 

у повному обсязі. Для  приймання зерна з поля підготовлено 394 

механізованих токи,  для зберігання зернових та технічних культур  є  74 

зернових склади ємкістю понад 2,6 млн. тонн. 

Для зберігання урожаю картоплі, овочів та фруктів в області загальна 

кількість сховищ складає 62 одиниці, у тому числі овочів – 46, картоплі – 9, 

фруктів – 7. 

Загальна ємність сховищ складає 173,1 тис. тонн, у тому числі для 

зберігання овочів – 84,9 тис. тонн, картоплі – 59,8 тис. тонн,  

фруктів – 28,4 тис. тонн. 

Із загальної ємності сховища з холодильним обладнанням складають  

105,9 тис. тонн. 

Хід збирання ранніх сільськогосподарських культур. 

У 2018 році  всього до збирання підлягає понад 1млн 122 тис. га 

зернових та зернобобових культур,  у тому числі  ранніх зернових культур  

799,5 тис га. Вже скошено  та обмолочено всього 740,7 тис. га – це 92,7% до 

площі збирання,  намолочено 2 млн 009 тис тонн при середній урожайності 

27,1ц/га (у 2017 році 31,7 ц/га), у т.ч. озимого ячменя з площі 77,2 тис. га 

намолочено  216,3 тис тонн при середній урожайності 28,0 ц/га ( у 2017 році 

30,8 ц/га), озимої пшениці обмолочено 493 тис га (96,9 % до площі збирання), 

намолочено 1 млн 477 тис тонн при середній урожайності 30,0 ц/га  

(у 2017 році 35,0 ц/га). Завершено збирання гороху. З площі 21,2 тис. га 

намолочено 32,4 тис. тонн, середня урожайність склала 15,3 ц/га (у 2017 році 

21,3 ц/га), ярий ячмінь скошено на 79,3 % площі,  намолочено 267 тис. тонн, 

середня урожайність – 18,8 ц/га (у 2017 році 26,5 ц/га). 

Також завершується збирання ріпаку. Озимого ріпаку накошено                    

179 тис тонн з 83,6 тис га (99,9% до площі збирання)  при середній 

урожайності 21,4 ц/га, у 2017 році 25,2 ц/га.), ярий ріпак зібраний на 46,4 % 

площі, намолочено 1,6 тис. тонн ( середня урожайність – 18,8 ц.га). 

 

Тваринництво 

У січні – червні 2018 року господарствами всіх форм власності 

реалізовано на забій 154,7 тис. тонн худоби і птиці, вироблено 136,0 тис. тонн 

молока, 432,6 млн шт. яєць. 

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року у всіх категоріях 

господарств збільшилося виробництво яєць від птиці всіх видів на 3,8 млн. 
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шт. (0,9 %), зменшилися обсяги реалізації на забій худоби та птиці в живій 

масі на 7,0 тис. тонн (4,3 %), виробництва молока на 7,7 тис. тонн (5,4 %). 

Основними причинами зменшення виробництва м’яса є зменшення 

поголів’я свиней та циклічності виробництва м’яса птиці на промислових 

птахофабриках. 

Зменшення обсягів виробництва молока обумовлене зменшенням 

чисельності корів, як в сільгосппідприємствах так і в особистих 

господарствах населення. 

Станом на 1 липня 2018 року у всіх категоріях господарств утримується 

великої рогатої худоби 151,6 тис. голів, у тому числі корів – 67,9 тис. голів, 

свиней – 376,5 тис. голів, птиці – 19802,4 тис. голів. 

Проти відповідного періоду 2017 року збільшилася чисельність птиці 

всіх видів – на 667,0 тис. голів (3,5%), зменшилося поголів’я великої рогатої 

худоби на – 14,1 тис. голів (8,5 %), у тому числі корів – на 4,0 тис. голів (5,6 

%), свиней – на 43,9 тис. голів (10,4%). 

Основною причиною скорочення поголів’я великої рогатої худоби та 

корів є низька ефективність скотарства та відсутність системної державної 

фінансової підтримки у минулих роках та демографічна ситуацією у 

сільській місцевості. 

Скорочення чисельності поголів’я свиней обумовлене низькою 

прибутковість вирощування свиней та непрямим впливом спалаху 

африканської чуми свиней, що призвело до скорочення та закриття. 

Покращення ситуації галузі тваринництва можливе за умови розвитку 

великотоварного виробництва та створення умов для розвитку скотарства в 

особистих господарствах населення шляхом організації малих сімейних ферм 

та розвинення мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

У 2018 році вся робота галузі спрямована на:  

подальший розвиток галузі птахівництва; 

подолання проблем, стабілізація, та нарощування поголів’я великої 

рогатої худоби в галузі молочного скотарства; 

стабілізація ситуації та розвиток галузі свинарства. 

Для цього є всі передумови. В галузі ефективно впроваджуються 

інвестиційні проекти, проводиться модернізація та технічне переоснащення 

ферм і комплексів за власні кошти господарств. 

Покращення ситуації в галузі молочного скотарства забезпечується за 

двома напрямами: розвиток великотоварного виробництва та створення умов 

для розвитку скотарства в особистих господарствах населення шляхом 

організації малих сімейних ферм та розвинення мережі 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
 
Харчова промисловість 

За підсумками роботи підприємств харчової промисловості за січень – 

червень 2018 року індекс виробництва харчових продуктів, напоїв і 
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тютюнових виробів склав 98,4% у порівнянні до аналогічного періоду 

минулого року.  

За січень – червень 2018 року, у порівнянні до аналогічного періоду 

минулого року, зросло виробництво: виробів ковбасних та подібних 

продуктів з м’яса – на 4,9%, масла вершкового – на 9,2%, сиру свіжого 

неферментованого – на 6,7%, йогурту рідкого та сквашеного молока 

ароматизованого – на 17,8%, виробів макаронних неварених – на 8,4%, води 

мінеральної негазованої – на 43,8% та газованої – на 21,2% тощо. 

Обсяг реалізованої продукції, а саме: харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів за січень – травень 2018 року склав 12,4 млрд. грн. (до 

обсягів всієї реалізованої промислової продукції області становить 6,2%). 

Значна увага приділяється створенню продовольчої безпеки регіону, 

комплексному використанню сировини, поліпшенню її якості, 

удосконаленню систем контролю безпечності харчових продуктів. 

У травні 2018 року Міністерством аграрної політики та продовольства 

України спільно з міжнародним проектом “Вдосконалення системи контролю 

безпечності харчових продуктів в Україні” та за сприянням управління 

агропромислового комплексу облдержадміністрації проведено семінар для 

підприємств області на тему: “Обов’язки операторів ринку. Вимоги 

законодавства до закладів громадського харчування та малих виробників. 

Гнучкий підхід”. 

 
Заробітна плата 

Середньомісячна заробітна плата працівників сільгосппідприємств 
області за 6 місяців 2018 року склала 6239 грн. (порівняно з аналогічним 
періодом 2017 року збільшення на 1008 грн. або на 19,3%). 

Середньомісячна заробітна плата працівників харчової та переробної 
промисловості становить 7443 грн. (на 2268 грн. або на 43,8% більше 
аналогічного періоду попереднього року). 

Проекти з залученням іноземних інвестицій 

В області діє 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. 

У смт Васильківка в рамках проекту збудовано та продовжуються пуско-

налагоджувальні роботи на Першому кооперативному елеваторі України. 

Здійснені пробні завантаження та вивантаження зерна, елеватор готується до 

здачі в експлуатацію. Підприємство відповідає сучасними стандартами та 
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оснащене високотехнологічним обладнанням, яке, за виключенням сушарки, 

виготовлене в Україні. Станом на 30.06.2018 СОК “Зерновий” налічував 70 

членів із сумарною площею в обробітку у 28 тис. га.  

Для студентів ДДАЕУ та НУБИТ (близько 80 осіб) організовувались 

навчальні поїздки в кооперативи та на Перший кооперативний елеватор  під 

час яких було зібрано інформацію для курсових  та дипломних робіт 

Канадський проект “Розвиток молочного бізнесу в Україні”. 

У Покровському районі в рамках проекту “Розвиток молочного бізнесу” 

об’єднання кооперативів “Господар” продовжує розвивати мережу збору 

молока. У першому півріччі за кошти проектної допомого закуплено 

додатково 2 молоковози на 4 та 10 тонн і обладнання для 40 нових 

молокозбиральних пунктів, які були частково запущені в роботу. На кінець 

першого півріччя працювало 103 молокозбиральних пункти.  

Продовжується гуртовий продаж молока, загальний обсяг – 1710 тонн. 

Ціна за 1 літр молока для кооперативів за звітний період склала від 6,75 до 

9,45 грн з ПДВ. 

У 2018 році було заключено договір, наразі відбувається вирощування 

нетелів для сімейних ферм-членів молочних кооперативів. Члени 

кооперативів отримають 20 породистих нетелів Голштинської породи. 

Впроваджується програмне забезпечення 1 С у п’яти залучених 

кооперативах “Добробут Андріївки”, “Молочна ріка”, “Первоцвіт”, “Любава” 

та “Жовтневе” з метою налагодження бухгалтерського обліку, проводяться 

навчання бухгалтерів. 

В області ефективно впроваджуються інвестиційні проекти за власні 

кошти підприємств: 

ТОВ “Агрокомплекс “Прайм” – у 2018 році завершений проект 

реконструкції приміщення по відгодівлі 860 голів свиней на рік, вартість 

склала 2,5 млн грн. та розпочата  реконструкція корпусу дорощування 

потужністю 840 голів свиней, ремонтні роботи проведені на суму 2,0 млн 

грн. 

ДП “Націонал Плюс” Царичанського району –  будівництво молочно-

товарної ферми з доїльним обладнанням на 540 голів корів, орієнтовна 

вартість будівельних робіт 36,2 млн грн. 

ТОВ МВК “Єкатеринославський” Дніпровського району – будівництво І 

черги молочного заводу. 

Відсутність належної державної підтримки у минулих роках, не 

прогнозованість цінової політики на продукцію тваринництва, слабкий 

розвиток експорту та відсутність передумов для його розвитку, значне 

подорожчання зерна, енергоносіїв та низька купівельна спроможність 

населення призвели до збитковості виробництва продукції. 

В рамках виконання завдання 2.3.3 “Поліпшення соціальної 

інфраструктури села” за напрямом 2.С. “Розвиток сільських територій” 

департамент капітального будівництва здійснює функції замовника по 
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проектам “Капітальний ремонт та реконструкція будівель закладів освіти 

сільських територій”, “Капітальний ремонт будівель закладів охорони 

здоров'я”, “Капітальний ремонт та реконструкція будівель закладів культури” 

та “Капітальний ремонт та реконструкція комплексів закладів спорту в 

сільській місцевості”. 

Рішенням обласної ради “Про обласний бюджет на 2018 рік”, 

затвердженим 01.12.2017 № 268-11/VII (із змінами) на реалізацію 140 

проектів передбачено 839,8 млн грн. За І півріччя використано 453,6 млн грн 

або 54% від річних призначень. 

Завершено капітальний ремонт:  КЗ “Дошкільний навчальний заклад 

“Чебурашка” Попасненської сільської ради по вул. Центральна, 36-а,  

с. Попасне, Новомосковський район Дніпропетровської області ( у т.ч. ПКД), 

КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І – ІІІ ступенів” 

Солонянської селищної ради (три філії), вул. Шевченка, 33, смт Солоне 

Солонянського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД), стадіону  

КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І – ІІІ ступенів” 

Солонянської селищної ради (три філії) вул. Шевченка, 33 смт. Солоне 

Солонянського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД), внутрішніх 

приміщень КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І – ІІІ 

ступенів” Солонянської селищної ради (три філії) вул. Шевченка, 33  

смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД), 

будівлі і зовнішніх мереж КЗ “Магдалинівський районний будинок 

культури” МРР за адресою: вул.Центральна, 61, смт. 

МагдалинівкаМагдалинівського району Дніпропетровської області, 

реконструкцію лівого крила школи с.КотовкаМагдалинівського району 

Дніпропетровської області таоб’єкту “Незавершене будівництво клуба (ІІ 

черга) за адресою: с. ЛяшківкаЦаричанського району Дніпропетровської 

області під дитячий дошкільний заклад. Нове будівництво”. 

Відповідно до завдання 3.3.1. Сприяння збереженню лісів та об’єктів 

природно-заповідного фонду в рамках проекту 3.13. “Облаштування зони 

відпочинку в парках області” виконано реконструкцію частини скверу Героїв 

для інклюзивного дитячого майданчику в м. Дніпро. 

Що стосується проекту “Будівництво та реконструкція установ закладів 

охорони здоров’я” відповідно до завдання Стратегії 1.2.3. “Розвиток 

інфраструктури периферійних районів” на цей час такі проекти не 

реалізовуються. 

По проекту 3.18.“Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів 

освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я в  області”, що 

реалізується за завданням 3.4.3 “Підвищення енергоефективності та 

енергозбереження”на виконання енергозберігаючих заходів по 7 об’єктах 

передбачено з обласного бюджету 8,3 млн грн, використано 0,98 млн грн або 

12% річних призначень. 
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Крім того, виконання заходів з енергозбереження враховано в усіх 

проектах на будівництво та реконструкцію закладів освіти, науки, спорту, 

охорони здоров’я. 

 

Проект  “Розвиток системи електронного документообігу в місцевих 

органах влади”. Починаючи з 2006 року в області запроваджено систему 

електронного документообігу 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. 

У поточному році продовжено роботу з розвитку СЕДО в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області.  

На 01.07.2018 комплексна технологічна інфраструктура СЕДО включає 

878 місць користувачів (у тому числі 63 в об’єднаних територіальних 

громадах (далі – ОТГ)), 59 баз даних, 1044 картотеки та довідників системи, 

понад 110 комплектів електронних канцелярій. База електронних документів 

облдержадміністрації налічує 2 165 677 документів, 2 211 659 образів; база 

обласної ради – 171 970 документів і 157 718 образів. 

Відповідно до План-графіку впровадження системи електронного 

документообігу “ДОК ПРОФ” та системи управління територіальною 

громадою в ОТГ Дніпропетровської області у 2018 році продовжуються 

виконуватися заходи щодо запровадження зазначених систем у 

новостворених ОТГ. Станом на 01.07.2018 підключені до систем 21 ОТГ. 

Чисельність нових користувачів, підключених до системи електронного 

документообігу “ДОК ПРОФ”, в ОТГ складає 63 особи.  

Відповідно до План-графіку впровадження системи електронного 

документообігу “ДОК ПРОФ” та системи управління територіальною 

громадою в ОТГ Дніпропетровської області у 2018 році, який погоджено 

першим заступником голови облдержадміністрації, 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. 
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Що стосується проекту “Впровадження Комплексної системи 

автоматизації управління бюджетною установою”, то 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; 

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 “ProZorro” тощо; 

https://www.prozorro.gov.ua/
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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 лютого 2018 року №Р-72/0/3-18 “Про створення 

робочої групи із запровадження інтерактивної системи планування, 

виконання та моніторингу місцевих бюджетів Дніпропетровської області”. 

 

Проект “Реєстр територіальних громад Дніпропетровської області” 

– це 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 військоматів; 

Автоматичне формування статистичних звітів; 

Автоматичне формування звітів до комунальних підприємств. 

Основний очікуваний ефект від впровадження: 

Пришвидшення надання адмінпослуг; 
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Автоматизація звітності; 

Аналітика і статистика; 

Інформаційна взаємодія з іншими реєстрами; 

Інформаційна взаємодія зі структурними підрозділами органів 

виконавчої влади та 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”. 

Підготовлено матеріали (план-графік впровадження, інформаційна форма-

анкета, форми реєстрів тощо) для подальшого впровадження у 

новостворених ОТГ. 

Чисельність нових користувачів у “Системі реєстрів управління 

територіальною громадою” в ОТГ – 42 особи. 

 

Стратегічна ціль 3 “Екологічна та енергетична безпека” складається 

з чотирьох взаємопов’язаних напрямів, які охоплюють 21 проектів. 

У період виконання Плану реалізації Стратегії передбачається 

сфокусувати увагу на проектах, які: 

забезпечать належне функціонування системи екологічного управління 

й моніторингу за станом довкілля області; 

сприятимуть упровадженню інтегрованого басейнового принципу 

управління водними ресурсами; 

створять умови для формування еколого-орієнтованої поведінки у 

широких верств населення області, у першу чергу – дітей та молоді; 

збільшать частку рекультивованих земель та сформованих на них 

рекреаційних зон. 

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 природніх 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).  

Одним із пріоритетних напрямів Програми є розбудова та 

удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля, першочерговим 
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етапом реалізації якого є розбудова та вдосконалення регіональної 

автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря. 

З цією метою у рамках реалізації Програми у 2018 році заплановано 

придбання та комплектація мобільної лабораторії швидкого реагування і 

автоматизованих стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного 

повітря. 

Вищезазначені заходи здійснюються з метою: 

– розвитку інформаційних мереж та автоматизації технологій 

отримання, обробки, представлення й візуалізації даних щодо стану довкілля; 

– забезпечення належного рівня доступу громадян до інформації про 

стан довкілля;  

– сприяння модернізації державного управління, прозорості та 

відкритості діяльності органів державної влади у сфері охорони 

навколишнього природного середовища; 

– впровадження сучасних електронних форм взаємодії та залучення 

громадян до прийняття управлінських рішень. 

Такий проект є вкрай актуальним для промислового регіону з надмірним 

рівнем техногенного навантаження. Відтепер органи місцевого 

самоврядування, на які законодавчо покладено відповідальність за стан 

навколишнього середовища на своїх територіях, зможуть отримувати 

реальну інформацію в он-лайн режимі про стан атмосферного повітря та 

оперативно приймати управлінські рішення. 

Пересувний пост дозволяє проаналізувати зону впливу підприємств-

забруднювачів та порівняти отримані дані з інформацією, яку надають 

підприємства-забруднювачі. Зокрема, на 2018 рік за допомогою 

використання мобільної лабораторії заплановано здійснити верифікацію 

результатів спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської 

області. Об’єктом верифікації виступатимуть результати вимірів щодо 

контрольованих параметрів атмосферного повітря на стаціонарних постах 

спостереження основних підприємств-забруднювачів.  

З метою розвитку та удосконалення регіональної системи моніторингу 

довкілля у 2018 році також заплановано за рахунок коштів обласного фонду 

охорони навколишнього середовища виконання у рамках Програми (п. 6.3. 

Організація, розбудова та вдосконалення регіональної автоматизованої 

мережі спостережень за станом атмосферного повітря) заходу з “Розробки 

проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної 

автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря 

Дніпропетровської області. У результаті буде визначено та обґрунтовано 

необхідну кількість стаціонарних постів спостереження, місця їх 

розташування, а також перелік забруднюючих речовин, що мають підлягати 

контролю. 

Одним з проектів, що реалізується у рамках регіональної системи 

моніторингу довкілля, є створений за ініціативи облдержадміністрації разом з              
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ІТ-волонтерами унікальний еко-сайт (http://ecoinfo.pro), який відображає стан 

забруднення атмосферного повітря по містам області та інформацію щодо 

впливу основних підприємств-забруднювачів на довкілля регіону. 

Унікальність проекту полягає у тому, що це пілотний проект України, 

який надає змогу усім бажаючим відвідати сайт та ознайомитись з рівнем 

забруднення атмосферного повітря у різних куточках регіону, починаючи з 

2014 року.  

Крім того, на сайті відображена інформація щодо місць розташування 

стаціонарних постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря 

Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології і основних 

підприємствах-забруднювачів, також сміттєзвалищ. 

Інформація передається відповідно до регламентів передачі даних та 

відображається на екранах монітору, дисплею, телефону. Окрім цього, вже 

доступні віртуальні екскурсії по заповідниках, що дає можливість кожному 

здійснити мандрівку за допомогою комп’ютера або мобільного телефону. 

Таким чином, розвиток системи екологічного моніторингу 

Дніпропетровської області у поточному році буде відбуватись у напрямку 

розбудови мережі спостережень за станом атмосферного повітря та 

розширення банку даних екологічної інформації. 

 

3.2. Розчистка гирл малих річок області 

3.3. Захист від підтоплення населення області 

 

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)) 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) по департаменту 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації за рахунок коштів 

обласного бюджету заплановано до виконання 36 заходів із загальним 

обсягом фінансування 344,542 млн грн (в т. ч. 30,19 млн грн – на реалізацію 

заходів з відновлення зрошувальних систем). 

Станом на 01.07.2018 за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів профінансовано 7 заходів (перехідні об’єкти) на суму 

30,018 млн грн (освоєно – 26,878 млн грн), а саме: 

“Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра 

Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (в 

тому числі проектування)” – виконано коригування проектно-кошторисної 

документації; 

“Захист від підтоплення міста Марганець (в тому числі проектування)” – 

заплановано улаштування водовідвідної лоткової мережі протяжністю 12 м, 

http://ecoinfo.pro/
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водовідвідної мережі – 1 162 м, земляного дренажного каналу – 450 м та  

4 водопропускних споруд; 

“Захист від підтоплення житлового масиву Веселі Терни м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області (в тому числі проектування)” – заплановано 

розчистку водовідвідних каналів протяжністю 3 165 м.п., дренажна мережа – 

1 890 м.п.; 

“Захист від підтоплення житлових масивів в районі балки Кандибіна  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (в тому числі проектування)” – 

заплановано влаштування дренажної системи протяжністю 126 м, скидного 

трубопроводу – 105 м, укріплення схилів каналу – 483 м, розчищення 

тальвегу балки – 9 650 м, влаштування водовипуску – 16 м. 

“Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в 

Магдалинівському районі (в тому числі проектування)” – заплановано 

розчищення русла р. Заплавка протяжністю 11,754 км, капітальний ремонт  

7 водопропускних споруд та водозливної регулюючої дамби; 

“Відновлення гідрологічного режиму оз. Попасне на території 

Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області 

(в тому числі проектування)” – площа розчищення озера складає 8,44 км, 

довжина ділянки розчищення озера – 0,92 км; 

“Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану  

р. Кам’янка в смт Софіївка Дніпропетровської області (в тому числі 

проектування)” – заплановано розчистку річки на ділянці протяжністю  

3 770 м, влаштування 3 пішохідних містків, 4 водопропускних споруд, 

перевлаштування водопроводів – 270 м. 

Також за рахунок субвенції у 2018 році заплановано продовження робіт 

по наступним об’єктам: 

“Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

р. Томаківка і р. Ревун у межах м. Марганець шляхом капітального ремонту 

русел річок (в тому числі проектування)” – заплановано розчистку  

р. Томаківка – 6,9 км, розчистку р. Ревун – 0,1 км, влаштування  

5 водопропускних споруд; 

“Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 

с. Широка Дача Широківського району Дніпропетровської області (в тому 

числі проектування)” – за кошторисом довжина дренажної мережі становить 

367 м, розчищення регулюючої водойми – 703 м, площа розчистки водного 

дзеркала – 8,88 га. 

Окрім цього за рахунок коштів обласного фонду ОНПС заплановано 

виконання наступних заходів: 

“Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на 

Дніпровському водосховищі (верхня ділянка)”; 

“Комплекс меліоративних заходів для відновлення і поліпшення умов 

природного відтворення водних біоресурсів на Дніпровському водосховищі 

(верхня ділянка) (в тому числі проектування)”; 
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“Розбудова єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, 

збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в 

Дніпропетровській області”; 

“Розробка методичних рекомендацій з питань охорони навколишнього 

природного середовища в Дніпропетровській області”; 

“Придбання автоматизованих стаціонарних постів спостереження за 

станом забруднення атмосферного повітря”; 

“Утримання лабораторії швидкого реагування”; 

“Здійснення лабораторних досліджень стану складових довкілля від 

впливу основних підприємств-забруднювачів Дніпропетровської області”; 

“Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства 

Дніпропетровської області”; 

“Видання поліграфічної, друкованої продукції з метою підвищення рівня 

екологічної свідомості суспільства Дніпропетровської області (видання 

екологічної тематики)”; 

“Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра 

Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (в 

тому числі проектування)”. 

Станом на 01.07.2018 здійснено процедуру закупівель через систему 

Prozorro та укладено догори на виконання робіт по наступним об’єктам: 

“Захист від підтоплення центральної частини міста Апостолове 

Дніпропетровської області – капітальний ремонт (в тому числі 

проектування)” – за проектом протяжність дощової мережі складає 1 802 м, 

колодязі та камери – 54 шт., локальні очисні споруди – 2 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)” – заплановано розчистку річки на ділянці протяжністю 5 720 

м, капітальний ремонт    3 водопропускних споруд; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра 

Сура в районі села Сурсько-Клевцово Дніпровського району – капітальний 

ремонт (в тому числі проектування)” – заплановано розчистку русла річки на 

ділянці протяжністю 3 100 м, капітальний ремонт водопропускної споруди та 

кріплення водовипуску; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Оріль 

вздовж кооперативу “Орільський розлив” на території Дніпровського району 

– капітальний ремонт (в тому числі проектування)” – заплановано розчистку 

ділянки русла річки протяжністю 1 240 м; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Базавлук на 

території Гуляйпільської сільської ради Криничанського району 

Дніпропетровської області – капітальний ремонт (в тому числі 

проектування)” – заплановано розчистку русла річки протяжністю 2 870 м, 

капітальний ремонт водопропускної споруди; 
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“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка 

на території Петриківської селищної ради Петриківського району 

Дніпропетровської області – капітальний ремонт (в тому числі 

проектування)” – заплановано розчистку русла річки протяжністю 15 000 м; 

“Захист від підтоплення с. Аполонівка Солонянського району 

Дніпропетровської області шляхом розчистки річки Мокра Сура – 

капітальний ремонт (в тому числі проектування)” – заплановано розчистку 

русла річки протяжністю 5 215 м, капітальний ремонт 3 гідротехнічних 

споруд); 

“Капітальний ремонт водоскидної споруди на Кам’янському 

водосховищі на території Кам’янської сільської ради Софіївського району 

Дніпропетровської області (в тому числі проектування)” – заплановано 

капітальний ремонт 1 гідротехнічної споруди; 

“Розробка проекту з організації, розбудови та удосконалення 

регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного 

повітря Дніпропетровської області”; 

“Проведення науково-дослідних робіт з розробки проекту 

відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі 

(середня ділянка)”; 

“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)” – укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної 

документації; 

“Покращення гідрологічного режиму р. Мокра Сура в районі села 

Новоолександрівка Дніпропетровського району (у тому числі ПКД та 

експертиза)” – укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної 

документації; 

“Покращення гідрологічного режиму р. Мокра Сура в районі сіл 

Ракшівка–Дніпрове Дніпровського району Дніпропетровської області – 

капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – укладено договір на 

виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 

Напрям 3.В: Поліпшення системи управління відходами 

 

Враховуючи те, що пріоритетним напрямком поводження з відходами є 

їх сортування та переробка, на обласному рівні вперше затверджено 

Дніпропетровську обласну стратегію поводження з твердими побутовими 

відходами (далі – Стратегія).  

Стратегією передбачено оптимізацію поводження з твердими 

побутовими відходами, в першу чергу 100 % забезпечення населення 

послугами з вивезення твердих побутових відходів, а також управління та 
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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. 

З початку 2018 року Апостолівською  ОТГ Дніпропетровської області 

розробляється схема планування території з метою оптимізації поводження з 

твердими побутовими відходами. 

 

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

річок, водойм та екомережі 

3.12 Збереження та відтворення біорізноманіття Дніпропетровської 

області, формування територіально-функціональної системи екологічної 

мережі 

 

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 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-м 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.  
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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 врахування в роботі при вирішення питань 

пов’язанних з природоохоронними цінними територіями. 

Відповідно до Указу Президента України від 10.03.94 №79/94 

національний природний парк “Орільський” включено до переліку територій, 

зарезервованих для наступного заповідання. Рішеннями Дніпропетровської 

обласної ради від 19.03.02 №525-22/ХХІІІ та від 22.03.06 №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 її заплави включає.  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 екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

неодноразово було проведено наради з райдержадміністрації, головами 
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сільських та селищних рад стосовно погодження матеріалів проекту 

створення національного природного парку “Орільський”.  

У зв’язку з вирішенням проблемних питань, які виникли при погоджені 

матеріалів проекту створення райдержадміністраціями, представникам 

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. 

З метою прийняття рішення про створення об’єкту природно-

заповідного фонду Указом Президента України усі погодженні матеріали 

проектів створення по кожному району окремо, будуть направлені до 

Міністерства екології та природних ресурсів України. 

 

Стратегічна ціль 4 „Розвиток людського капіталу” складається з 

трьох напрямів, до яких включено 18 проектів. 

Основна мета Програми – створення спроможності людського капіталу 

адекватно відповідати на виклики регіонального, національного та 

глобального масштабу, щоб забезпечувати розвиток різних сфер 

життєдіяльності області. 

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту Плану 

реалізації Стратегії базується на розумному врахуванні державних 

(регіональних) і приватних інтересів. Тому, необхідне поєднання державного 

і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від проектів і 

програм міжнародної технічної допомоги. 

Також реалізація Плану реалізації Стратегії передбачає спільну 

діяльність багатьох суб’єктів, і у цій роботі органи влади мають забезпечити 

найвищий рівень взаєморозуміння, прозорості ухвалення рішень та здорової 

конкуренції. 

У Дніпропетровській області забезпечується конституційне право і 

державні гарантії понад 317 тисячам учнів закладів загальної середньої 

освіти на здобуття загальної середньої освіти у 910 закладах загальної 

середньої освіти. Із них: 359 закладів загальної середньої освіти сільської 

місцевості – у яких навчається майже 43 тисячі учнів. 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 
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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 54 закладів загальної середньої освіти 

сільських районів області та створення 38 опорних навчальних закладів 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 (мм. Дніпро, 

Кам’янське, 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. 

Тренери кафедри дошкільної та початкової освіти КЗВО “Дніпровська 

академія неперервної освіти” ДОР у квітні-травні поточного року провели 

виїзні Круглі столи в пілотних школах області, надали допомогу щодо 

організації освітнього середовища в класах, проведення інтегрованих уроків, 

запровадження формувального оцінювання в перших класах, для 

регіональних тренерів проведено інструктивно-методичний семінар щодо 

оформлення звітної документації за результатами виконаної роботи. У КЗВО 

“Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР створено платформу, де 

розміщуються усі навчальні матеріали, презентації, відео на допомогу 

тренерам та вчителям, які будуть навчати першокласників за новими 

стандартами освіти у 2018 році. Робота по впровадженню нового Стандарту 

початкової освіти пілотними  закладами області висвітлюється на сайті КЗВО 

“Дніпровська академія неперервної освіти”, міському та обласному 

телебаченні, соціальних мережах. КЗВО “Дніпровська академія неперервної 

освіти” ДОР організовано підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

за Концепцією “Нова українська школа”. Відповідно до графіка проведення 

тренінгів в регіональних тренінгових центрах  розпочалася третя сесія 

підготовки вчителів перших класів до роботи в Новій українській школі. 

Очікується підготувати1450 вчителів перших класів. На даний час на базі 

КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР проходять тренінгові 
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заняття для вчителів-предметників, що викладатимуть “Мистецтво” та 

“Фізичну культуру” в перших класах Нової української школи. У серпні 2018 

плануються тренінгові заняття з впровадження Концепції “Нова українська 

школа” для керівників освітніх закладів області. Фахівцями КЗВО 

“Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР спільно з пілотними 

закладами освіти підготовлено звіти про участь у Всеукраїнському 

експерименті щодо реалізації Концепції “Нова українська школа” для 

Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти 

за перший та другий семестри. На серпневих нарадах, що проводитимуться 

для керівників закладів освіти, керівників районних методичних об’єднань 

вчителів початкових класів, запрошені керівники пілотних закладів освіти 

області та вчителі з презентаціями першого досвіду роботи за Модельними 

програмами “Нової української школи”. Отже, пілотні навчальні заклади 

області активно долучились до реформи середньої освіти – реформи, 

орієнтованої на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до 

критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, 

інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж 

життя. 

У І півріччі 2018 року  в області створено 435 додаткових місць 

дошкільної освіти: відкрито 1 заклад дошкільної освіти на 110 місць; 

створено 8 НВК на 95 місць; відкрито 11 додаткових груп у діючих закладах 

дошкільної освіти  на 230 місць. Із них, зокрема, в сільській місцевості: 

створено 35 додаткових місць в дошкільних навчальних закладах, а саме: 

створено 1 НВК на 15 місць; відкрито 1 додаткову групу у діючому закладі 

дошкільної освіти на 20 місць. 

Для забезпечення сучасними засобами навчання заклади освіти  області, 

а саме для придбання сучасних меблів,комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення у 2018 році виділено 206 159 126 грн, в тому числі за рахунок 

коштів з державного бюджету 72 429 100 грн та рахунок коштів з місцевих 

бюджетів 133 730 026 грн.Станом на 01.08.2018 використано кошти в 

загальному обсязі 52 753 412 грн. 

Відповідно до Регіональної цільової соціальної програми «Освіта 

Дніпропетровщини до 2018 року», затвердженого рішенням обласної ради 

від 21.12.2012 №389-17/VI(зі змінами), розпорядження голови 

облдержадміністрації від  18.05.2018   №269/0/3-18  «Про затвердження 

Порядку використання у 2018 роцікоштів, передбачених в обласному 

бюджеті на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої 

освіти сільської місцевості» департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації  здійснено закупівлю 11 шкільних автобусів на суму 

19941000,00 грн, які Наказом департаменту від 23.05.2018 № 326/0/212-18 

«Про затвердження Розподілу шкільних автобусів, які придбано за рахунок 

коштів обласного бюджету для закладів загальної середньої освіти сільської 

місцевості» розподілені для закладів загальної середньої освіти сільської 
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місцевості з метою забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників 

до закладів освіти та у зворотному напрямку. 

З метою поліпшення умов для самореалізації молоді   у закладах освіти 

області поряд з навчальними процесами відбулися майстер-класи, фестивалі. 

конкурси: 

23-24 березня 2018 року у КВНЗ “Дніпропетровська академія музики 

імені М. Глінки”пройшовМіжнародний форум виконавців на 

народнихінструментах у рамках Інтернаціональногомузичного фестивалю 

“Музика без меж”. У заході взяли участь відомі виконавці- лауреати 

міжнародних конкурсів та проведено 3 майстер-класи. 

У лютому 2018 року хор КВНЗ  “Дніпропетровська академія музики 

імені М.Глінки” став володарем Гран-прі XVII Міжнародного фестивалю 

православних піснеспівів“КоложскийБлаговест”. 

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, поряд з цим проводить 

майстер-класи. 

За I півріччя 2018 року  фактично використано із обласного бюджету 

105,40 тис. грн., в тому числі на придбання матеріалу для етнодизайну 

(17,965 тис. грн.),  на проведення виставок та майстер-класів – 87,435 тис. 

грн.  

05-10 лютого 2018 року виставка “Спадковість  поколінь” та 6 майстер-

класів з Петриківського розпису у Національному історико-культурному 

заповіднику (м.Чигирин);    

26-31 березня 2018 року виставка “Спадковість поколінь” та 6 майстер-

класів з Петриківського розпису у чернігівському літературно-

меморіальному музеї-заповіднику Михайло Коцюбинського (м. Чернігів); 

29 травня 2018 року виставка робіт студентів та викладачів коледжу з 

Петриківського розпису на обласному заході, присвяченому 1030-літтю 

Хрещення Русі. 

Проведені заходи державного партнерства: 

28 лютого 2018 року творча зустріч та проведення майстер-класу з 

акторської майстерності по методиці Михайла Чехова з викладачем студії 

театру Луначарського Іваном Дементьєвим; 

16 березня – 02 квітня 2018 року виставка плакатів “Пам`яті жертв 

Голодомору”; 

В I півріччі 2018 року студентами коледжу представлені прем`єрні 

вистави:“Безталанна” М. Карпенко-Карого, “Звідки беруться діти” А.Крим. 

Також у I півріччі 2018 року у рамках реалізації плану основних 

культурно-мистецьких заходів проведено: 
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29-31 березня 2018 року Х Міжнародний фестиваль-конкурс юних 

баяністів та акордеоністів імені Миколи Івановича Різоля; 

22-29 квітня 2018 року – Дні культури Ізраїлю; 

Березень-червень 2018 року підготовка та проведення обласного дитячо-

юнацького фестивалю  “Zефір”. Всього в конкурсі  приймали участь майже 

20 тисяч дітей. 01 червня до Дня захисту дітей у Дніпропетровському театрі 

опери та балету відбувся гала-концерт та нагородження переможців цього 

конкурсу; 

31 травня – 07 червня 2018 року – виставка сучасних фотографій 

“Сучасність. Без купюр”; 

19-21 травня 2018 року – XXII Міжнародний дитячий фольклорний 

фестиваль “Орлятко збирає друзів”; 

17 травня 2018 року – “Всесвітній День вишиванки”; 

30 квітня – 05 травня 2018 року – гастролі вистави-променаду “Листи 

невідомому другу з Нью-Йорка”; 

13-18 травня 2018 року – Відкритий театральний фестиваль української 

драматургії “Дніпро.Театр.UA”; 

9 травня 2018 року – святкування Дня Перемоги 9 травня з відзначенням 

73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другійсвітовійвійні в 

Дніпропетровськійобласті; 

28 червня 2018 року – святкування Дня КонституціїУкраїни. 

За звітнийперіодтворчімистецькіколективи взяли участь у таких 

міжнародних та національних фестивалях: 

24-25 лютого 2018 року – Міжнародний фестиваль-конкурс 

вокальноїмузики“Зимовий калейдоскоп” у м. Полтава, вокальний ансамбль 

“Первоцвіт” КВНЗ “Криворізькийобласниймузичнийколедж”здобувголовну 

народу 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. 

Для збереження культурної спадщини та підтримки розвитку культури в 

I півріччі 2018 року  використано із обласного бюджету 313 тис. грн. 

За  цей період забезпечено виконання заходів з охорони культурної 

спадщини, які передбачають: 

- Визначення меж територій пам`яток. 
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Проведена підготовча робота: вивчення картографічних та інших 

наукових і архівних матеріалів, визначено виконавця та укладено договір 

щодо визначення меж територій 228 пам`яток археології. Проведено 

польовий етап визначення меж територій 228 пам` яток археології на 

території Софіївського району та  

виготовлення облікової документації на пам` ятки, підготовлено 

матеріалів (статей, ілюстрацій, планів, схем) у кількості 83 одиниці. 

Фактично освоєно у I півріччі 82,73 тис. грн.:  

Підготовка матеріалів тому “Злід памʼяток історії та культури України. 

Дніпропетровська область.” 

Підготовлено до друку збірку “Памʼятки історії та культури                               

м. Нікополь.” 

Обласна редколегія та її Науково-редакційний центр з підготовки й 

видання тематичної науково-документальної серії “Реабілітовані історією” 

упродовж квітня-червня 2018 року здійснювали підготовку до друку книги 

“Трагічне минуле: документи свідчать“ том 1(Т.1: Селянство Придніпровʼя в 

умовах сталінського тоталітарного режиму (1928-1933рр – 13,95 друк.ар.). 

Книга буде надрукована у кількості 500 примірників. 

Крім цього, надруковано 7 наукових статей у регіональних часописах. 

На підготовку книг, проведення науково-практичної конференції, 

підготовку та написання наукових статей було профінансовано та освоєно 

230,27 тис. грн. 

Для збереження культурної спадщини та підтримки розвитку культури у 

музейних закладах обласного підпорядкування відбулося 50 

сучаснихвиставокмузейнихекспонатів, тетралізованих та 

музичнихінтерактивнихмузейнихвиставок для цільовихаудиторій.   У I 

півріччі 2018 року за рахунок обласного бюджету  освоєно 50,60 тис. грн. 

Найбільшмасштабнішими у КЗК “Дніпропетровськийхудожній 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 

технічниммузеєм“Машини часу” та Міською центральною бібліотекою; 

       13 березня 2018 року виставка“Натхненігеніємтвоїм, Кобзарю!”; 

       05 – 18 березня 2018 року міні виставка “Україна – Японія”; 

22 березня 2018 року відбулося відкриття виставки творів живопису 

МихайлаКублика“Україна. Грузія”, присвяченої 70-річчю автора; 

       27 березня 2018 року виставка сучасної вишивки Співтовариства 

вишивальниць Дніпра; 
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       06 квітня 2018 року 

виставкаавторськоїфотографіїОлексіяСамойленка  “ІсторіяУкраїни: 

каміньполовецького степу”; 

       13,21,28 квітня 2018 року проект”Експонатмісяця” – 

іконаБожоїМатеріСамарська; 

       13 квітня 2018 року виставка витинанки Юлії Датченко“У променях 

символів”; 

       25 квітня 2018 року виставкаграфіки“Лише двіжінки”; 

       02 – 12 червня 2018 року виставка “Від бійців до митців”. 

       У сфері популяризації та доступності театральної діяльності на 

виїзні творчі виступи  мистецьких колективів театрально-концертних 

закладів області в сільських районах та малих містах області за звітний 

період було направлено за рахунок власних доходів обласних закладів 184,3 

тис. грн.                      ( здійснено 57 виступів). 

        Можливість самостійного фінансового забезпечення театрально-

концертних закладів є однією з ключових складових Стратегії. У поточному 

періоді за власні кошти театральних закладів поставлено 47 прем`єрних 

вистав, направлено 1538,76 тис. грн. для інформування глядачів, рекламу та 

розповсюдження флаєрів. 

На сцені КПК  “Дніпровський академічний театр  драми та комедії” 

ДОР”відбулисьтакі прем `єрнівистави: “Один день ІванаМіліардовича, або 

стакан води 2”,” Про Федота”,” Будь ласка, пригощайтесь”. 

      У ОКПК “Дніпропетровськийакадемічний театр опери та 

балету”глядачам представлена прем єра “ Кавказ”, опера “ Норма”, 

опера”Онєгін”. 

      У КПК 

Дніпропетровськийакадемічнийобласнийукраїнськиймолодіжний театр ДОР 

відбулися прем єрнівистави: “Гравці”,”Інтерв` ю”,”Повнийтреш”. 

    У КП “ДніпропетровськийБудинокорганної та камерноїмузики” 

ДОР”відбулись прем`єрні вистави: 

 “ГеніальнийРахманінов”, ”Пейзажімузичнихепох”, “Інструментальний 

альянс”,”Симфоніякохання”,”Світ у музичних шедеврах”, 

”Веснянарапсодія”,” Поет на всі роки” (до Шевченківськихднів),  

“Присягаємтобі, Україно” ( до Дня НаціональноїгвардіїУкраїни),” Романс нас 

надихаєкрізь роки”,” Партитура душі” (до Дня ГероївНебесноїСотні), 

“ПідмузикуВівальді”,”Веснянарапсодія”,”Пам`ятаєврятованийсвіт” ( до Дня 

примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другійсвітовійвійні), 

“Обдарованідіти – майбутнєУкраїни” (до Дня захистудітей),” У піснівіншую 

Закон основний” (до Дня Конституції). 
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       З 15 по 26 березня 2018 року відбувся XXVI 

Регіональнийтеатральний фестиваль – конкурс на здобуттявищоїтеатральної 

нагороди Придніпров` я “Січеславна” та”НадіяСічеславни” 2018, загальна 

сума ізобласного бюджету складає 199,7 тис. грн.  У фестивалі взяли участь 

16 колективів, було представлено 24 вистави. 

       На проведення мистецьких заходів у I півріччі 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. 

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 в I півріччі 

2018 року профінансовано18,5 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. 

        Виставку ”Найкраща країна – правда” з нагоди 100-річчя з дня 

народження О.Т.Гончара і 50-річчя роману “Собор” 03 квітня було відкрито 

у музеї “Літературне Придніпров`я”. 

        У Дніпропетровському національному історичному музеї                                              

ім. Д.І.Яворницького 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” 

Всі ці заходи проводились без залучення коштів із обласного бюджету. 
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        У І півріччі 2018 року  Павлоградський район за рахунок коштів 

місцевого бюджету  у сумі 6,4 тис. грн. провів обласний фестиваль козацької 

пісні 

        Петропавлівський район у І півріччі 2018 року на участь ансамблю 

народної пісні “Джерело” у   XIVобласному фестивалі мистецтв “Козацькими 

шляхами” у м. Нікополь  Дніпропетровської області виділив кошти із 

місцевого бюджету у сумі 7,5 тис. грн. 

 

 

        З метою збереження культурної спадщини та підтримки розвитку 

культури в області, закладами культури були проведені мистецькі заходи. 

         В I півріччі 2018 року було залучено публічні бібліотеки області до 

підготовки та проведення обласного туру Всеукраїнського літературно-

мистецького конкурсу “Щоб далі йти дорогою одною”,  присвяченого  

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 у I півріччі 

створена група “Відкрий книгу”  у Facebook, яка наповнюється інформацією 

про нові українські видання, що надійшли до бібліотеки, книжковими 

рейтингами, 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 I півріччі інформаційна підтримка освітян, працівників закладів 

культури та молодіжних громадських організацій  здійснювалась за 

допомогою щоквартального поточного бібліографічного показника “Молодь 
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у сучасному суспільстві”, розсилці інформацій про конкурси, фестивалі та 

заходи. 

         Віртуальні огляди “Ціна свободи і ціна безсмертя”, присвячені 100-

річчю бою під Крутами, 145-річчя від дня народження гетьмана України 

Павла Скоропадського та “Сумує вітер-реквієм в полях…”, присвячений 

пам`яті загиблих у військових конфліктах  ХХ століття. 

Була здійснена інформаційна підтримка історико-літературного 

конкурсу для молоді “Історія Дніпра. З чого все починалося” та  організована 

його презентація за участі засновника та організатора конкурсу, 

громадського діяча Ярослава Федоришина, та представників Громадської 

організації  “Товариство підтримки талантів “ZIRKA”. 

Протягом I півріччя велася робота в межах  загально національного 

право просвітницького проекту “Я маю право!” Оголошено обласний огляд-

конкурс на кращу право освітню 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”.  

Всі соціально-культурні заходи проведено без залучення асигнувань із 

обласного бюджету. 

 

Проведення щорічних літературних конкурсів серед школярів і 

студенства на патріотичну тематику проходило без залучення коштів 

обласного бюджету. 

В Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім. М.Свєтлова 

розроблена та діє Програма національно-патріотичного виховання юнацтва 

на 2017-2021 рр.  “Покоління UA”. 

         Працівники бібліотеки протягом I півріччя на виконання завдань 

Стратегїї сприяла 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 I півріччя 2018 року було 

охоплено понад 1700 осіб.  
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 До 100-річчя подвигу української молоді  під Крутами  

Дніпропетровська бібліотека для молоді ім. М.Світлова ініціювала обласну 

молодіжну патріотичну інтернет-акцію “Памʼятаємо 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). 

         Бібліотека долучилася до всеукраїнського поетичного відео-

флешмобу “Молодь читає Шевченка”, який проводився з метою вшанування 

пам`яті великого Кобзаря, залучення молоді до популяризації творів поета та 

створення спільного інформаційного ресурсу. 

         До 1030-річчя хрещення Київської Русі для тих, хто цікавиться 

історією України підготовлено бібліографічний список “Християнство на 

Русі: легенди, події, факти”. 

        У I півріччі 2018 року  проведено обласний фестиваль молодіжного 

читання “Відкрий свою книгу”, а в літературномуклубі“Слово” проведено 

бесіди, зустрічі та вечорипоезій. 

         Упродовж I півріччя2018 року 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. 

         У музеях області проводиться грунтовне та системне оновлення 

експозицій у напрямку визначення етапів героїчної боротьби українського 

народу за самовизначення і творення власної держави, ідеали свободи, 

соборності та державності. 

         У I півріччі 2018 року близько 40 тис. осіб відвідали експозицію  

“Громадянський подвиг Дніпропетровщини під час АТО” в музеї та 

експозиції просто небо “Шляхами Донбасу”. 

         25 червня 2018 року відбулося урочисте відкриття діорами “Битва 

за Дніпро”. 



48 

 

 20 квітня 2018 року у стінах меморіального будинку-музею 

Д.І.Яворницького відбулася презентація соціально-культурного проекту 

“Люди, Постаті, Герої міста-на-Дніпрі”. 

У червні 2018 року відбулися 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”.  

У бібліотечних закладах Солонянського району проведені правові 

бесіди: “Оберіг нашої державності”, круглий стіл“Знання законів – знання 

прав”, історична панорама “Краса і велич символів держави”. 

Працівниками КЗК “Дніпропетровський національний історичний музей 

ім. Д.І.Яворницького” ДОР”  проведено певну роботу у напрямку реалізації 

Всеукраїнського науково-просвітницького історико-краєзнавчого проекту 

“Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років”. 

Крім цього, без залучення грошових коштів в місті та області було 

проведено підготовку та проведення урочистих заходів: Різдвяні свята, День 

Соборності України, День пам’яті Героїв Крут, День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, День Героїв Небесної Сотні, 

Міжнародний день рідної мови, Міжнародний жіночий день, Шевченківські 

дні, день театру, День аварії на Чорнобильській АЕС, День Європи, День 

захисту дітей. 

        Реалізація вище зазначених 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. 
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