
ЗВІТ 
про стан виконання  

плану реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області  
на період до 2020 року на 2015 – 2017 роки 

у І півріччі 2017 році 
 
1) Розвиток інфраструктури міст 

У січні – червні 2017 року підприємствами області виконано будівельних 
робіт власними силами на суму 3237,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції до 
відповідного періоду попереднього року дорівнював 119,7%. 

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі будівельних 
робіт становила 9%, що відповідає третьому місцю серед регіонів країни. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 
64,6% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (18,7% та 
16,7% відповідно). 

У січні – березні 2017 року на території області прийнято в експлуатацію 
житлові будинки загальною площею 66,2 тис.м². 

Майже дві третини (61,9%) загального обсягу житла введено в 
експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 38,1% – в 
одноквартирних будинках. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні – березні  
2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилася на 7,3%, 
переважну більшість її (92,3%) зведено у міських поселеннях. 

У січні – березні 2017 року побудовано 642 квартири, з них у міських 
поселеннях – 614, у сільській місцевості – 28 квартир.  

Найбільше житла побудовано у містах Дніпро (50,3 тис. м²) та 
Дніпровському районі (5,7 тис. м²).  

Крім того, у січні – березні 2017 року в області прийнято в експлуатацію 
дачні та садові будинки загальною площею 2 тис.м², що на 6,4% більше, ніж у 
відповідному періоді попереднього року. 

За рахунок бюджетних коштів на кредитування молодіжного житлового 
будівництва – 1978,911 тис. грн та житлового будівництва на селі  
– 2089,0 тис. грн. 

У поточному році Українським фондом соціальних інвестицій розпочато 
реалізацію інвестиційного проекту “Сприяння розвитку соціальної 
інфраструктури УФСІ V”, метою якого є відновлення житлових будівель для 
внутрішньо переміщених осіб. У Дніпропетровській області мікропроекти 
реалізуються у 5 регіонах: Кам’янське, Павлоград, Вільногірськ, 
Верхньодніпровськ та с. Чумаки Дніпровського району. Загальна кількість 
місць, яка була створена для проживання близько 2000 переселенців.  

Пріоритетним напрямком у 2017 році було забезпечення безпечних умов 
руху автотранспорту автомобільними дорогами загального користування 
місцевого значення та комунальними дорогами за рахунок виконання робіт з 
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капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг для 
підтримки їх в технічно-справному стані. 

В області розроблено комплексний план по капітальному ремонту доріг 
комунальної власності за рахунок обласного бюджету, яким визначено перелік 
вулиць, що першочергово потребують капітального ремонту – виконано ремонт 
асфальтного покриття доріг загальною площею 863,43 тис. кв. м, в тому числі: 
за рахунок місцевих бюджетів – 720,93 тис. кв. м та за рахунок обласного 
бюджету – 142,5 тис. кв. м. 

У сфері водопровідного господарства області у І півріччі 2017 року 
введено в експлуатацію водопровідні мережі в Апостолівському та 
Широківському районах, ділянки магістрального водоводу ДМП ВКГ “Дніпро 
– Західний Донбасс” від міста Павлоград до міста Тернівка, пункту відпуску 
води з системою доочистки с. Любимівка Дніпровського району області. 

Продовжено будівництво магістрального водопроводу від села Нива-
Трудова до села Михайлівка Апостолівського району, системи водопостачання 
обєۥднаних громад сіл Новомиколаївка, Сурсько -Литовське,Сурсько-Клевцеве 
та Зелений Гай Дніпропетровського району, водогону питної води населених 
пунктів Божедарівської селищної ради та розвідних водопровідних мереж  
с. Бикове Криничанського району, водогону від ІІ підйому до с. Виводове та 
магістрального водогону Томаківка – Кисличувате – Преображенка 
Томаківського району. 

У січні – червні 2017 року за рахунок усіх джерел фінансування введено в 
експлуатацію об’єкти за наступними проектами:  

капітальний ремонт ділянок автомобільної дороги по вул. Степова в  
м. П’ятихатки П’ятихатського району; 

капітальний ремонт житлового будинку по бульв. Будівельників, 30 (ліфт 
3 під’їзд) в м. Дніпродзержинську; 

будівництво пункту відпуску води з системою доочистки для потреб 
питного водопостачання по вул. Красна с. Любимівка Дніпропетровського 
району; 

реконструкція ділянки магістрального водоводу ДМП ВКГ “Дніпро – 
Західний Донбасс” від м. Павлоград до м. Тернівка (Перерахунок кошторисної 
документації в поточні ціни 2015 р.); 

нове будівництво підвідного водоводу Першотравневе – Дмитрівка – 
Борисівка Нікопольського району; 

капітальний ремонт дороги по вул. Клубній в с. Звонецьке Солонянського 
району; 

капітальний ремонт вулиці Набережна в селі Звонецьке Солонянського 
району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дороги провулку Квітневий смт Софіївка 
Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дороги вул. Центральна в с. Василівка Солонянського 
району; 
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нове будівництво підвідного водоводу до с. Андріївка та с. Радевичеве 
Широківського району; 

капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від центральної 
вулиці Шахтарської слави (Леніна) до житлового будинку № 1 по вул. Кобзаря 
(Карла Маркса) в м. Першотравенськ Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дороги по вул. Свободи с. Гаврилівка Покровського 
району Дніпропетровської області”; 

капітальний ремонт житлового будинку по просп. Аношкіна,  
7Б (покрівля) в м. Дніпродзержинськ; 

капітальний ремонт вентиляційних та димових каналів з частковою 
заміною покрівлі та відновлення покриття козирків у житловому будинку  
№ 37 по вул. Шевченка сел. Солоне Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт проїзної частини вул. Пушкіна від буд. № 19В до  
вул. Калинівка в с. Любимівка Дніпропетровського району; 

капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду по вул. Осипенко в 
смт. Межова, Межівського району, Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт вул. Полтавська (від вул. Степового Фронту до  
вул. Дніпровська) м. Павлоград Дніпропетровської обл; 

нове будівництво магістрального водогону Південне – Першотравневе 
Нікопольського району; 

капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Затишна,вул. 
Київська, вул. Восточна, вул. 236 Орлівської дивізії, вул. Тракторна в  
смт. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області з встановленням 
ефективних енергозберігаючих світильників; 

будівництво підвідного водоводу від с. Михайлівка до с. Катеринівка 
Апостолівського району; 

будівництво підвідного водоводу від с. Михайлівка до с. Михайло-
Заводське Апостолівського району; 

нове будівництво підвідної водопровідної мережі до с.Чапаєвка, с.Надія, 
с. Григорівка, с.Оленівка, с.Запоріжжя Широківського району; 

капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення проспекту Аношкіна 
в м. Дніпродзержинську; 

капітальний ремонт дороги по вул. Інтернаціоналістів в м. Орджонікідзе 
Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт тротуару по вул. Калініна (ділянка від вул. Шатохіна 
до вул. Зонова) в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Ювілейна  
м. Новомосковськ; 

капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 21/8 по вул. 
Варена м. Вільногірськ; 

капітальний ремонт ділянок автомобільної дороги по  
вул. Олександрійська в м. П’ятихатки Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Карла Маркса в 
смт Межова Межівського району Дніпропетровської області; 
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капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини 
ділянки вул. Колгоспна, с. Павлопілля Нікопольського району. 

Рішенням Жовтоводської міської рад від 25.01.2017 №690-21(І)/VІІ 
затверджено генеральний план м. Жовті Води. 

Рішенням Покровської міської ради від 03.02.2017 №27 затверджено 
генеральний план м. Покров. 

Рішенням Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади 
Апостолівського району від 23.06.2017 №486 затверджено проект 
“Коригування Генерального плану м. Зеленодольська Апостолівського району 
Дніпропетровської області”. 

Після надання пропозицій щодо врахування державних інтересів при 
розробці генеральних планів зазначеним місту Підгороднє подальша розробка 
проходить у відповідності до ст.17 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”.  
 
2) Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального 
розвитку 

Підприємствами транспортного комплексу за січень – червень 2017 року 
перевезено 50,6 млн тонн вантажів, що на 0,5% більше відповідного періоду 
2016 року, вантажообіг склав 12,4 млрд тонно/км (на 2,8% менше ніж за  
січень – червень 2016 року).  

Послугами пасажирського транспорту скористалися 160,4 млн осіб, 
пасажирообіг склав 2568,7 млн пасажиро/км, що відповідно на 2,4% та на 6,1% 
більше, ніж за січень – червень 2016 року. 

На 14,0% зросли обсяги перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом. 

З метою підвищення якості та ефективності здійснення пасажирських 
перевезень з початку року в місті Дніпро запустили на маршрути 15 нових 
тролейбусів, відкрито новий тролейбусний маршрут на житловий масив 
Сонячний. На маршруті працює два нових тролейбуси, яким під час руху не 
потрібна контактна мережа, вони працюють на акумуляторах.  
 
3) Поліпшення транспортної доступності в межах регіону 

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування у 
Дніпропетровській області складає 9172,0 км, з них дороги державного 
значення – 2990,6 км (33%), місцевого значення – 6181,4 км (67%). Протяжність 
автомобільних доріг загального користування вищої категорії – 975,3 км  
(10,6% від загальної протяжності доріг), а саме: І категорії – 297,6 км,  
ІІ категорії – 677,7 км. Щільність автомобільних доріг загального користування 
з твердим покриттям державного та місцевого значення – 287,5 км, вищої 
категорії (І та ІІ категорій) – 30,6 км (без урахування автомобільних доріг 
комунального значення, відомчих та технологічних). 
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Запроваджено GPS системи на транспортних засобах на приміських та 
міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути). 
 
4) розвиток сільської місцевості 

Законом України “Про державний бюджет України на 2017 рік” 
передбачена державна підтримка за програмами: “Фінансова підтримка заходів 
в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”, “Фінансова 
підтримка заходів в агропромисловому комплексі”, “Державна підтримка 
розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і 
нагляд за ними”, “Державна підтримка галузі тваринництва”. Кошти у І півріччі 
2017 року з державного бюджету не надходили. 

Агропідприємства Дніпропетровської області співпрацюють щодо 
кредитування з комерційними банками. У 2017 році підприємствами всіх форм 
власності залучено кредитів від комерційних банків на суму 139,02 млн грн. 

У І півріччі 2017 року за рахунок власних коштів підприємств в галузі 
тваринництва ефективно впроваджуються інвестиційні проекти, проводиться 
модернізація та технічне переоснащення ферм і комплексів. 

Завершена реконструкція птахофабрики ПРАТ “Оріль – Лідер” 
виробництво м’яса бройлерів збільшилося на 30 тис. тонн та досягло  
92 тис. тонн на рік. Проводиться модернізація ТОВ “Птахокомплекс 
“Дніпровський”. 

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. 

З метою покращення матеріально-технічного стану кооперативів 
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації розроблена та 
працює “Програма підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської 
області у 2017 – 2021 роках”, на реалізацію заходів якої в обласному бюджеті 
на 2017 рік передбачено 2,5 млн. грн на закупівлю молоковозів, охолоджувачів 
молока, що збільшить кількість та покращить якість молока, яке закупляється в 
особистих господарствах населення. 

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 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 з обласного бюджету виділено субвенцію 
районам в сумі 4116,0 тис грн. Управлінням агропромислового розвитку 
облдержадміністрації розроблено Порядок використання коштів субвенції.  
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Відповідно до рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VIІ 
“Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами) на 2017 рік для виконання 
заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у 
Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 10 лютого 2017 року № Р-61/0/3-17 “Про Порядком 
надання і використання субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів 
на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
та членам сімей загиблих учасників бойових дій” здійснено фінансування  
479 проектів землеустрою учасникам АТО на суму 450,23 тис. грн.  

Станом на 05 липня 2017 року згідно оперативної інформації 
землевпорядними організаціями області прийнято в роботу 1797 проектів 
землеустрою, укладено 1664 договори, з яких зареєстровано в казначействі 
1649 договорів. 

Значна увага приділяється створенню продовольчої безпеки регіону, 
комплексному використанню сировини, поліпшенню її якості, удосконаленню 
систем контролю безпечності харчових продуктів. 

У березні 2017 року Міністерством аграрної політики та продовольства 
України спільно з міжнародним проектом “Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні” та за сприяння облдержадміністрації 
проведено семінар для підприємств харчової та переробної промисловості на 
тему “Нове харчове законодавство. Завдання, відповідальність та нові 
можливості для операторів ринку. Практичні аспекти впровадження процедур, 
заснованих на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point - 
система обеспечения безопасности пищевых продуктов)”. 

З початку року ВНДЦ ХПП видано 17 протоколів випробувань, які 
відповідають міжнародним стандартам ISO/IES17025 та визнаються на 
міжнародному рівні. 

 
Проблемні питання 
1. Недостатність фінансового забезпечення розвитку мікро-, малого та 

середнього підприємництва (несприятливий податковий режим щодо 
кредиторів та позичальників; зависокі ризики кредитної діяльності через 
нестабільну вартість грошей в умовах високої інфляції; дефіцит фінансових 
ресурсів через високу частку проблемних кредитів банків, ускладнений доступ 
до зовнішніх ринків капіталу та відплив депозитів із банківської системи). 

 
В рамках реалізації “Програми розвитку туризму у Дніпропетровській 

області на 2014 – 2022 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від  
20 червня 2014 року № 532-26/VI (далі – Програма), протягом І півріччя  
2017 року реалізація регіональної політики у сфері туризму зосереджується на: 

просування Дніпропетровської області на внутрішньому та міжнародному 
ринках як туристичного регіону; 
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проведення інформаційно-рекламної роботи з популяризації 
туристичного продукту регіону; 

удосконалення механізмів взаємодії органів державної влади, 
громадських організацій, суб’єктів туристичної діяльності, наукових і освітніх 
установ сфери туризму; 

збереження національної культури, відродження народних ремесел; 
збереження і відновлення унікальних природних та історико-культурних 

ресурсів та історичних місць Дніпропетровської області; 
вдосконалення різних видів туризму: дитячого, молодіжного, 

спортивного, ділового, сільського, промислового, релігійного та інших; 
створення цікавих конкурентоспроможних продуктів.  
 

5). Розвиток інтелектуального капіталу 
Професійно-технічне навчання: 
Протягом І півріччя 2017 року на базі професійно-технічних навчальних 

закладів області створено 1 навчально-практичний центр сучасних виробничих 
технологій. 

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між 
департаментом освіти і науки облдержадміністрації і Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках Проекту “Консультування з 
ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій” у навчальних закладах області 
впроваджуються здоров’я збережувальні технології по профілактиці  
ВІЛ-інфекції.  

З метою розширення діяльності в регіоні освітньої Програми 
“Профілактика ВІЛ на робочих місцях у навчальних закладах” і освітнього 
інструменту “Маршрут Безпеки” 32 професійно-технічних навчальних закладів 
взяли участь у проекті (категорії заступників директорів з навчально-виховної 
роботи, практичних психологів та соціальних педагогів). 

Практичні психологи та соціальні педагоги 7 професійно-технічних 
навчальних закладів Дніпропетровської області в яких, навчаються внутрішньо 
переміщені особи взяли участь у тренінгу “Зміцнення кваліфікаційних 
здібностей щодо надання психосоціальної підтримки внутрішньо переміщеним 
особам і приймаючим громадам”. Після закінчення навчання у жовтні 2017 
року буде видано сертифікати міжнародного рівня для проведення занять з 
внутрішньо переміщеним особам і приймаючим громадами.  

 
Вища освіта, наука та молодь: 
У І півріччі 2017 року проведено відкритий регіональний фестиваль 

СТЕМів “STEAM fest”. Активними учасниками заходу стали  
260 студентів 5 вишів І-ІІ рівні акредитації. 

Спільно з Дніпропетровськии обласним осередоком Всеукраїнської 
молодіжної організації “Студентська республіка” проведено регіональний етап 
всеукраїнського мультифестивалю “Студентська республіка”. Учасниками 
стали 1000 студентів вищих навчальних закладів області. Під час проведення 
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заходу здійснювалось моделювання усіх політико-правових процесів, що 
відбуваються у суспільстві. В результаті були відібрані Студентський мер та 
депутати Студентського магістрату, які представлять регіон на державному 
рівні. 

Для активізації профорієнтаційної роботи, а також з метою всебічного 
інформування населення про можливості навчання у вищих та професійно-
технічних закладах області департаментом 11 травня 2017 року проведено 
виставку “Освіта. Кар'єра. Суспільство”, а також профорієнтаційні вебінари 
вищих навчальних закладів з віддаленими територіями. 
 
6) Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів 

У І півріччі 2017 року до Дніпропетровщини відбулось 35 візитів 
представників іноземних держав, міжнародних організацій, серед них 
Надзвичайні та повноважні Посли Республік Аргентина, Естонія, Литва, 
Королівства Бельгії, Федеративної Республіки Німеччина, Сполучених Штатів 
Америки, Європейського Союзу в Україні, Міністри закордонних справ 
Австрійської Республіки, Королівства Данія, Великого Герцогства Люксембург, 
представники УВКБ ООН в Україні, Німецької федеральної компанії “Deutsche 
Gesellschaft Zusammenarbeit für Internationale” (GIZ), регіональної групи 
“Програми U-lead з Європою”, тощо.  

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року  
№ 682-34/VI затверджено “Програму розвитку міжнародного співробітництва, 
євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу 
Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки”.  

З метою сприяння активізації зовнішньоекономічних зв’язків і 
зовнішньоекономічної діяльності на території регіону, підвищення 
міжнародного іміджу протягом року проходило інформуваня підприємств та 
установ Дніпропетровської області про проведення виставок, ярмарків 
закордоном з метою залучення їх до участі для встановлення нових контактів, 
розвитку двостороннього співробітництва, інформування про соціально-
економічний та культурний потенціал області, просування продукції на нові 
ринки збуту, налагодження прямих довгострокових відносин між вітчизняними 
і закордонними виробниками продукції (надавачами послуг) та їх споживачами, 
сприяння налагодженню прямих довгострокових відносин між вітчизняними і 
закордонними виробниками продукції (надавачами послуг) та їх споживачами 
через дипломатичні представництва України за кордоном, поширювались 
комерційні пропозиції підприємств області.  

Облдержадміністрацією здійснюється інформування підприємств, 
організацій та установ області щодо можливої участі у міжнародних виставко-
ярмаркових заходах за кордоном та опрацьовуються пропозиції дипломатичних 
місій України щодо розвитку співробітництва з країнами їх перебування. 

У лютому 2017 року для визначення пріоритетів розвитку експорту, які 
розширюють можливості підприємництва, проведено установче засідання 
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створеної при Дніпропетровській облдержадміністрації Ради з розвитку 
експорту.  

У червні 2017 року в рамках роботи Ради з розвитку експорту 
Дніпропетровською облдержадміністрацією за підтримки Міністерства 
аграрної політики та продовольства України у співпраці з німецько-
українським проектом “Агроторгівля України” та Дніпропетровською торгово-
промисловою палатою було проведено конференцію “Особливості експорту 
аграрної продукції до країн Європейського Союзу”.  

У заході взяли участь представники з понад 90 підприємств регіону 
(харчова промисловість, сільське господарство).  

У Національному комплексі “Експоцентр України” відбулися XXIX 
“Міжнародна агропромислова виставка “Агро-2017”. У заході взяли участь 
близько 900 учасників, серед них – перші особи держави, керівництво АПК всіх 
регіонів України, представники компаній з 16 країн світу та  
підприємства Дніпропетровщини. 

Для організаційної підтримки участі представників області у 
Міжнародній спеціалізованій виставці “Експо-2017” (з 10 червня по 10 вересня 
2017 року, м. Астана, Казахстан), присвяченій альтернативним джерелам 
енергії, Дніпропетровською облдержадміністрацією створено спеціалізований 
розділ на власному офіційному веб-сайті, підготовлено та надано організаторам 
української експозиції презентаційні матеріали щодо інвестиційних та 
експортних можливостей регіону.  

Стале уявлення інвесторів щодо можливостей інвестування в економіку 
області, участі у реалізації спільних інвестиційних проектів, наповнення 
інформаційного простору прикладами успішних інвестицій в Україну, 
здійснюється із активним залученням КЗ “Дніпропетровське регіональне 
інвестиційне агенство” Дніпропетровської обласної ради, ДП “Інвестиційно-
інноваційний центр”. 

У червні 2017 року Дніпропетровським регіональним інвестиційним 
агентством (DIA) організовано та проведено регіональну конференцію 
“Підтримка інвестиційної та експортної діяльності малого та середнього 
бізнесу”. Захід проведено у партнерстві з Дніпропетровською обласною радою, 
Дніпропетровською облдержадміністрацією, Дніпропетровською торгово-
промисловою палатою, Європейською бізнес асоціацією, USAID (програма 
“Агросільрозвиток”), Німецько-український фонд. 

Крім цього, на базі центру розвитку підприємництва “Бізнес-інкубатор 
Національного гірничого університету” відкрито Стартап Школу “Dnipro 
Startup Challenge”. 

У зазначеному періоді державні службовці та посадові особи місцевого 
самоврядування пройшли навчання за модулем “Організація інноваційної 
діяльності та управління інвестиційним процесом в Україні”, включеного до 
освітньої програми Дніпропетровського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України (100 осіб). 
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Надано 45 роз’яснень нормативно-правових актів, у тому числі з питань 
ліцензування експорту/імпорту товарів щодо виконання зовнішньоекономічних 
зобов’язань. 

Згідно з укладеними угодами Дніпропетровська область співпрацює з 
Тернопільською, Одеською, Закарпатською, Запорізькою, Кіровоградською, 
Харківською, Львівською, Полтавською областями. 

У зв’язку з поточною ситуацією тимчасово припинено виконання угод 
укладених з Донецькою, Луганською областями та м. Севастополем. 

Також, область постійно співпрацює з регіонами країн світу, зокрема у 
рамках укладених угод про співробітництво з Республікою Білорусь (7 угод), 
Федеративною Республікою Німеччина (4 угоди), Республікою Казахстан  
(3 угоди), Канадою (2 угоди), Італійською Республікою (2 протоколи), 
Республікою Таджикистан (1 угода), Словацькою Республікою (1 угода), 
Республікою Франція (1 угода), Польською Республікою (1 угода), Литовською 
Республікою (1 угода), Сполученими Штатами Америки (1 угода), а також 
Меморандуму про співробітництво між Дніпропетровською обласною 
державною адміністрацією та Китайською Торговою Асоціацією. 

 
7) розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних 
товарних ринках 

У І півріччі 2017 року реалізація регіональної політики у сфері 
підприємництва відбувалася в рамках “Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки”, 
затвердженої рішенням обласної ради від 02 грудня 2016 року № 124-7/VIІ 
(далі – Програма). 

Згідно Програми впродовж І півріччя 2017 року була проведена низка 
заходів: засідання круглих столів, наради, семінари, практичні тренінги з 
актуальних питань ведення бізнесу. 

Протягом І півріччя 2017 року проведено засідання Координаційної ради 
облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва та Регіональної ради 
підприємців у Дніпропетровській області щодо стану та перспектив розвитку 
бізнесу у Дніпропетровській області. 

За результатами проведеного моніторингу проблемних питань ведення 
бізнесу серед представників малого та середнього підприємництва, які взяли 
участь у заходах підвищення обізнаності підприємців з питань ведення бізнесу, 
облдержадміністрацією спільно з об’єднаннями підприємців, громадськими 
організаціями та представниками бізнесу було розроблено серію семінарів-
тренінгів. Так у І півріччі 2017 року в рамках виконання заходів Програми та з 
врахуванням пропозицій бізнесу було організовано та проведено семінари-
тренінги для підприємців області щодо актуальних питань започаткування та 
ведення бізнесу, особливостей оподаткування, перевірок контролюючими 
органами, РРО та ПДВ.  
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25 січня та 23 лютого 2017 року проведено семінари на тему: 
“Особливості оподаткування неприбуткових та громадських організацій  
у 2017 році”. 

01 березня 2017 року проведено дискусійна панель на тему: “Логістика. 
Робота без освіти?”. 

15 березня 2017 року проведено круглий стіл на тему: “Зміни у сфері 
державного нагляду та контролю, що вступили в силу з 1 січня 2017 року”. 

24 березня 2017 року проведено семінар на тему: “Головні зміни в роботі 
бізнесу 2017 року: перевірки, РРО, ПДВ” за участю експертів редакції видань 
“ВКК Баланс-клуб” та редакції газети “Приватний підприємець”. 

25 квітня 2017 року проведено круглий стіл на тему: ”Назустріч бізнесу: 
спрощення виходу на ринки” за участю експертів Офісу ефективного 
регулювання (BRDO) та Бадах Джошуа – експерта проекту 
EU4Business/FORBIZ.   

Мета круглого столу – поширення інформації щодо спрощення виходу 
української продукції на міжнародні ринки. BRDO – офіс ефективного 
регулювання (Better Regulation Delivery Office) – незалежна неурядова 
структура, створена за ініціативи Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі і західних партнерів: Світового банку та уряду Канади.  

01 червня 2017 року відбулось урочисте щорічне вручення сертифікатів 
на повне медичне обстеження для дітей від приватних клінік 
Дніпропетровщини до Міжнародного дня захисту дітей за участю першого 
заступника облдержадміністрації. 

На зазначених заходах були присутні більше 150 осіб. 
В приміщенні облдержадміністрації продовжує роботу офіс Регіональної 

ради підприємців у Дніпропетровській області (далі Рада підприємців) та 
гаряча лінія з питань підприємництва. Також у Раді підприємців працюють 
групи з експорту, приватної медицини, інновацій та будівництва. 

У свою чергу, малий та середній бізнес є однією зі сфер забезпечення 
зайнятості населення, запобігання безробіттю та створення нових робочих 
місць. На малих та середніх підприємствах області працювало 358,7 тис. осіб, з 
них на малих підприємствах – 125,0 тис. осіб, на середніх – 233,7 тис. осіб. 

Міськими та районними центрами зайнятості здійснювалась 
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 півріччі 2017 року проведено 317 таких заходів.  

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась 
фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. 
Протягом І півріччя 2017 року одноразову виплату допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності отримали 75 безробітних на загальну 
суму 1138,3 тис.грн. 
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Крім того, здійснювалась професійна підготовка безробітних за 
професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість, а саме: кондитера, 
кухаря, кравця, закрійника, флориста-озеленювача, перукаря (перукаря-
модельєра), манікюрниці, слюсаря з ремонту автомобілів, бармена тощо. 

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності 
жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями.  

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. 
 

Проблемні питання 
Недостатність фінансового забезпечення розвитку мікро-, малого та 

середнього підприємництва (несприятливий податковий режим щодо 
кредиторів та позичальників; зависокі ризики кредитної діяльності через 
нестабільну вартість грошей в умовах високої інфляції; дефіцит фінансових 
ресурсів через високу частку проблемних кредитів банків, ускладнений доступ 
до зовнішніх ринків капіталу та відплив депозитів із банківської системи). 

 
8) Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження 
культурної спадщини та найцінніших природних територій 

Протягом І півріччя 2017 року забезпечувалися заходи щодо 
інформування населення стосовно: Дня заповідників і національних парків, 
Всесвітнього Дня охорони водно-болотних угідь, Всесвітнього дня дикої 
природи, Всесвітнього дня лісів, Міжнародного дня мігруючих птахів, 
Міжнародного дня біорізноманіття, Всесвітнього дня боротьби з 
опустелюванням та посухами.  

З метою висвітлення діяльності департаментом розміщується екологічна 
інформація для населення на офіційному сайті Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації www.adm.dp.ua та ведеться щоденне наповнення 
офіційної сторінки департаменту у соціальній мережі Facebook. 

Крім того, на сторінці постійно оновлюється змістовна та цікава 
інформація, розміщуються відео та фото матеріали, департаментом надаються 
відповіді та коментарі на запитання від громадян. Таким чином налагоджено 
постійне спілкування з населенням області та надається допомога у вирішенні 
виникаючих питань екологічного характеру. При інформаційному наповненні 
департамент керується принципом позитивного інформаційного забезпечення 
роботи та налагодження ефективної комунікації між департаментом та 
громадськістю Дніпропетровської області. 

Також проводиться взаємодія з Громадською екологічною радою (далі – 
Рада) при Дніпропетровській облдержадміністрації для досягнення 
погодженості дій державних і громадських органів у галузі навколишнього 
природного середовища та конструктивного співробітництва з громадськими 
рухами.  
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Департаментом спільно з Радою проводилась практична 
природоохоронна робота з вирішення проблеми збереження перших квітучих 
рослин, які віднесені до категорії рідкісних й зникаючих видів та занесені до 
Червоної книги України. 

Керівництвом області було підтримано та забезпечено проведення 
Всеукраїнської екологічної акції по охороні квітів-первоцвітів “Первоцвіт-
2017”. Юнати взяли участь в обласній природоохоронній акції “Природна 
скарбниця Придніпров’я” в номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини”. За 
результатами проведення акції складено звіт. 

З метою активізації і підвищення ефективності оперативної роботи по 
боротьбі з незаконним виловом та торгівлею водними біоресурсами, у рамках 
операції “Нерест – 2017”, створено робочу групу з питань охорони та 
відтворення водних живих ресурсів у Дніпропетровській області.  

Результати роботи щодо проведених рейдів, заходів з охорони водних 
живих ресурсів та недопущення незаконного вилову риби і торгівлі водними 
живими ресурсами у нерестовий період, департаментом щотижнево 
висвітлювалися, на своїй офіційній сторінці, у соціальній мережі Facebook. 

Опубліковано в науково-практичних виданнях статті, в яких висвітлено 
проблеми створення природно-заповідного фонду та збереження біологічного 
різноманіття в степовій зоні України, проблеми антропогенного забруднення 
довкілля регіону підприємствами області. 

Створено Науково-технічну екологічну раду при департаменті екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, яка проводить розгляд наукових 
рекомендацій та залучає науковий потенціал до вирішення найважливіших 
питань екологічного оздоровлення Дніпропетровської області. 

Часка природно-заповідного фонду Дніпропетровщини складає 2,9% від 
загальної території області, кількість природоохоронних об’єктів –  
178 одиниць. 

На сьогоднішній день, за допомогою керівництва області, ведеться 
постійна робота із збереження та збільшення мережі природно-заповідного 
фонду області шляхом створення нових територій.  

Затверджено проект схеми формування екологічної мережі 
Дніпропетровської області, який забезпечить збільшення відсотку заповідності, 
а також збереження всього різноманіття природних і напівприродних типів 
ландшафтів, геологічних пам’яток, ґрунтів, популяцій рідкісних та зникаючих 
видів флори та фауни регіону, можливість природних шляхів міграції та 
поширення видів рослин і тварин. 

На сесії Дніпропетровської обласної ради, яка відбулася 14 липня  
2017 року, погоджено проект створення ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення “Базавлуцький прибережно-річковий комплекс”. 

На теперішній час триває процедура підготовки матеріалів до 
Міністерства екології та природних ресурсів України, щодо зазначеного 
проекту, для прийняття рішення про створення об’єкту природно-заповідного 
фонду Указом Президента України. 
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Крім того, проводилась робота з отримання з Міністерства екології та 
природних ресурсів України схвалення клопотання про створення 
національного природного парку “Орільський”, який розташований на 
території п’яти районів Дніпропетровської області (Магдалинівський, 
Новомосковський, Царичанський, Петриківський, Юр’ївський райони), а також 
погодження проекту створення національного природного парку “Орільський” 
з райдержадміністраціями, сільськими/селищними радами Новомосковського, 
Петриківського, Магдалинівського районів Дніпропетровської області. 

В області діє Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) 
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки 
(рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI), одним 
із напрямків якої є “Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, 
формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду”. 

 
Протягом І півріччя 2017 року туристичний продукт Дніпропетровської 

області активно популяризувався.  
Жителі Дніпропетровської області охоче подорожують регіоном та 

відвідують сільські садиби Петриківщини, промислові об’єкти Кривого Рогу, 
історичні пам’ятки Нікополя та Нікопольського району, території Дніпрово-
Орільського заповідника, відпочивають родинами в Новомосковському, 
Дніпровському та Криворізькому районах. 

Екскурсоводи та туристичні центри розробили та проводять нові 
екскурсії: “Криворізькі ейфелеві вежі”, “Перетворення криворізького чорного 
золота”, “Маленька Софіївка” на Дніпрі”, “Катеринослав єврейський”, 
“Катеринослав німецький”.  

З метою привернення уваги до професій екскурсовода, гіда-перекладача, 
до розвитку екскурсійної справи на Дніпропетровщині проведено ряд 
тематичних заходів: ІІ форум “Туристично-екскурсійна справа як важіль 
розвитку регіону”, круглий стіл “Екскурсійна справа на Дніпропетровщині”, а 
також безкоштовні екскурсії в містах та районах області. 

З початку року проводиться активна рекламно-інформаційна кампанія з 
популяризації туристичних об’єктів і маршрутів серед населення області та 
інших регіонів:  

можливості промислового туризму міста Кривий Ріг представлено на 
Міжнародному туристичному ярмарку (м. Вроцлав, Республіка Польща); 

туристична дестинація місто Дніпро – на XXIII Міжнародній туристичній 
виставці UITT’2017: “Україна – подорожі та туризм” (м. Київ, Україна); 

розміщено статтю “Туристичними маршрутами Придніпровя” в газеті 
“Днепр вечерний”;  

перспективи розвитку туристичної галузі регіону обговорено під час 
прямого ефіру програми “Наживо” Дніпровської регіональної філії 
національного суспільного телебачення; 
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можливості бюджетного відпочинку в сільській місцевості, туристичні 
об’єкти та маршрути обговорено в ході прямого ефіру Дніпропетровського 
обласного радіо; 

підготовлено матеріали для видання брошур “Дніпропетровщина 
туристична”, “Дніпропетровщина. Промисловий туризм”, “Дніпропетровщина. 
Етнографічний туризм”, “Дніпропетровщина. Історичний туризм”; 

підготовлено інформаційні матеріали про туристичні об’єкти 
Дніпропетровської області для проекту “Цифрове перетворення 
Дніпропетровської області”, який реалізує компанія Google Україна. 

28 липня 2017 року з м. Дніпро стартувала ІІ вітрильна крейсерська 
регата “Козацький шлях”, яка популяризувала Дніпропетровщину як колиску 
“Запорозького козацтва”.  

Господарі садиб долучились до обговорення питань розвитку сільського 
туризму та супутніх послуг, перспектив створення агро-рекреаційних кластерів, 
як механізму розвитку сільських територій, самозайнятості сільського 
населення обговорювались у ході дводенного навчально-практичного семінару 
“Державна політика в галузі розвитку сільського господарства та сільських 
територій в Україні. Застосування європейських підходів до розвитку сільських 
територій в українському контексті. Вивчення та поширення кращих практик в 
Україні”. 

 
9) Розвиток транскордонного співробітництва 

Станом на 01.08.2017 року на території Дніпропетровської області на 
стадії реалізації знаходяться 18 проектів міжнародної технічної та фінансової 
допомоги. Донорами проектів виступають Уряд США (9 проектів), Уряд 
Канади (3 проекта), Європейський банк реконструкції та розвитку (4 проекти), 
Уряд Швейцарської Конфедерації (2 проекти). Основні напрями, за якими 
отримується міжнародна технічна допомога: охорона навколишнього 
середовища; вдосконалення регуляторної політики; поліпшення інвестиційного 
клімату; модернізація муніципальної інфраструктури і транспорту; підтримка 
сільського господарства; охорона здоров’я. Департаментом економічного 
розвитку облдержадміністрації проводиться збір проектів міжнародної 
технічної та фінансової допомоги, що реалізуються на території 
Дніпропетровської області.   

На сьогоднішній день Дніпропетровська облдержадміністрація виступає 
бенефіціаром 6 проектів МТД: “Розвиток молочного бізнесу в Україні”, 
“Проект розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в 
Україні” (донором виступає Уряд Канади через Міністерство закордонних 
справ, торгівлі та розвитку Канади); “Завершення будівництва метрополітену в 
м. Дніпро – підтримка корпоративного розвитку та підготовки договору про 
надання громадських послуг”, “Завершення будівництва метрополітену у  
м. Дніпро – розробка системи електронної оплати проїзду”, “Завершення 
будівництва метрополітену в м. Дніпро – Електронний квиток”, “Завершення 
будівництва метрополітену в м. Дніпро – Підтримка реалізації проекту та 
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закупівель за проектом” (донором виступає Європейський банк реконструкції 
та розвитку).  

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 № 153 (зі змінами), облдержадміністрація до 
30 чиста місяця, що настає за звітним, направляє інформацію про результати 
поточного/заключного моніторингу діючих проектів міжнародної технічної 
допомоги, за якими Дніпропетровська облдержадміністрація є бенефіціаром.  
З метою підвищення ефективності залучення додаткових ресурсів МТД до 
Дніпропетровської області та оперативного реагування на оголошення про збір 
проектних заявок від організацій-донорів відділом по роботі з суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності управління з питань інвестиційної діяльності 
та дерегуляції бізнесу департаменту економічного розвитку облдерж-
адміністрації проводиться постійний моніторинг актуальних програм МТД  
та оприлюднених організаціями-грантодавцями конкурсів. 
 
10) Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 
енргоефективності в регіонах 

Раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів в 
усіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання 
паливно-енергетичних ресурсів здійснювалося відповідно до заходів 
підвищення енергоефективності та енергозбереження, які передбачені 
завданням Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) 
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, яка 
затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня  
2015 року № 680-34/VI, місцевих програм з енергозбереження.  

З метою зниження рівня використання паливно-енергетичних ресурсів, 
підвищення енергоефективності у І півріччі 2017 року: 

на підприємствах харчової промисловості: 
ПАТ “Дніпровський крохмалепатоковий комбінат” та ПрАТ з  

ІІ “Дніпропетровський олійноекстракційний завод” – здійснюється оцінка 
потенціалу енергозбереження на підприємстві та розраховується потреба у 
фінансових ресурсах на реалізацію необхідних заходів з енергоефективності та 
проектів ВДЕ. 

на підприємствах ГМК:  
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” – у лютому 2017 року проведено гарячі 

випробування нової коксової батареї № 6 в рамках проекту реконструкції 
коксових батарей №№ 5, 6. Основна мета – забезпечення додаткового 
виробництва власного коксу і коксового газу, що дозволить знизити обсяг 
покупного коксу і природного газу. 

Кокосова батарея № 6 збільшеної потужності з обсягом печі 35,8 м3 
побудована з впровадженням сучасної технології попереднього трамбування 
(першої в своєму роді в Україні) і бездимного завантаження шихти. Технологія 
попереднього трамбування дозволяє використовувати коксівне вугілля нижчої 
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якості, поліпшити якість і збільшити вихід виробленого коксу на 
коксохімічному виробництві.  

За попередні 5 років споживання електроенергії знизилось на  
1827,4 млн кВт*год, або на 6,79%. 

Споживання електроенергії в цілому по області за І квартал 2017 року у 
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилось на  
120,1 млн кВт*год, або на 5,48%, але зменшилось по підприємствам ВКГ на 
1,43 млн кВт*год, або на 3,34%.  

За попередні 5 років споживання природного газу зменшилось  
на 2034,67 млн куб. м або на 34,12%, в тому числі по підприємствам ТКЕ 
зменшилось на 147,27 млн куб. м або на 18,06%. 

Порівняння обсягів газоспоживання за І квартал 2017 року з аналогічним 
періодом 2016 року свідчить про збільшення на 11 млн куб. м, або на 0,7%, але 
зменшилось по підприємствами ТКЕ – на 10,72 млн куб. м, або на 2,8%.  

Аналіз споживання енергетичних ресурсів в натуральних показниках 
свідчить про те, що результати роботи з енергозаощадження в цілому по 
області мають позитивний характер.  

За І півріччя 2017 року містами та районами реалізовано 57 проектів та 
заходів з енергозбереження та енергоефективності, які передбачені місцевими 
програмами, на загальну суму близько 8,66 млн грн, з них по містам – 35, що 
дозволить зекономити 1162,5 тонн умовного палива; по районам – 22, що 
дозволить зекономити 16,6 тонн умовного палива.  

На 2017 рік в області заплановано впровадження 502 проекта, 
спрямованих на переведення споживачів з природного газу на інші види палива 
та енергії на загальну суму близько 18 млн грн, у тому числі 9 проектів – 
бюджетна сфера, 490 проектів – населення. Фактично впроваджено 1 проект у 
бюджетній сфері Верхньодніпровського району на суму 0,26 млн грн, та  
260 серед населення. 

По області ведеться активна робота з розвитку альтернативної та 
відновлювальної енергетики. За результатами І півріччя 2017 року частка 
сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, 
відсотків до загальної потужності котелень регіону складає – 16,96 %, що на 
8,3% більше ніж за відповідний період 2016 року. 

У звітному періоді ТОВ “ПФ “ЛОТУС” введено в експлуатацію біогазову 
когенераційну блочну установку “КУБ 6044318” на території с. Знаменівка 
Новомосковського району, електричною потужністю 3,6 МВт, тепловою –  
5 МВт. Загальна кількість біогазових установок побудованих на території 
області – 5, сумарною електричною потужністю 9,622 МВт, тепловою –  
7,742 МВт. За І півріччя 2017 року когенераційною станцією 
внутрішньогосподарського комплексу з виробництва біогазу ПрАТ “Оріль-
Лідер” вироблено 18785,147 тис. кВт*год електричної енергії, 16572,125 Гкал – 
теплової та 9392,569 тис. куб. м біогазу. 

Також на території області працює 15 об’єктів сонячної енергетики  
(13 сонячних електростанцій, 1 сонячна фотоелектростанція та  



 

 

18 

 

1 фотогальванічна електростанція), сумарною потужністю 16,977 МВт, з яких  
8 нових та ІІ черга сонячної електростанції ТОВ “Солар Квант” м. Покров, 
сумарною потужністю 10,574 МВт, побудовані у звітній період. Об’єктами 
сонячної енергетики за І півріччя 2017 року вироблено 6001 тис.кВт*год. 

Також на території області впроваджені: геліосистема ВСК “Юність”  
ДП “НВО “Павлоградський хімічний завод”, тепловий насос на території  
ДП “НВО “Павлоградський хімічний завод”, геліо-колектор для забезпечення 
гарячою водою протягом весни/літа/осені Веселівського ДНЗ Межівського 
району та сонячні панелі у Єлізарівської СЗШ Солонянського району. 

У звітному періоді розпочато будівництво сонячної електростанцій у  
м. Нікополь з залученням іноземних інвестицій, проектна електрична 
потужність якої 10 МВт.  

За звітний період об’єктом вітроенергетики ТОВ “Екоспецтранс” 
потужністю 0,003 МВт вироблено 3,5 тис. кВт*год електричної енергії.  

На території області розвинуто виробництво енергії з вторинних 
енергетичних ресурсів, а саме промислових газів: доменного, коксового, 
феросплавного, сумарна теплова потужність обладнання 1138,3 МВт. Також, 
слід зазначити, що на вторинних енергоресурсах працюють ще дві 
когенераційні установки, сумарною електричною потужністю 42 МВт, 
тепловою – 641,5 МВт. За звітній період вироблено 533,97 тис. Гкал теплової 
енергії з вторинних енергоресурсів. 

За І півріччя 2017 року підприємством ПАТ з ІІ “Дніпропетровський 
олійноекстракційний завод” вироблено 23599 тонни твердого біопалива, а саме 
гранульованої лузги соняшника. 

З метою економії бюджетними установами традиційних паливно-
енергетичних ресурсів в області запроваджується механізм енергосервісу. Для 
запровадження механізму енергосервісу в області проведено аналіз технічних 
характеристик бюджетних установ та на підставі отриманих даних 
розробляється інтерактивна карта, яка стане у нагоді потенційному ЕСКО-
інвестору. 14.07.2017 було проведено семінар з впровадження енергосервісу та 
енергоменеджменту у Дніпропетровській облдержадміністрації під 
головуванням голови Держенергоефективності Савчука С.Д. Під час 
проведення семінару надані роз’яснення головним розпорядникам бюджетних 
коштів ОДА, РДА, органів місцевого самоврядування, керівникам бюджетних 
установ та місцевому бізнесу механізму укладення енергосервісних договорів. 

В області проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота, спрямована 
на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення 
енергоефективності, розвитку та використанню відновлювальних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, а також надання державної фінансової 
підтримки населенню, ОСББ та ЖБК для впровадження енергоефективних 
заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання 
енергоефективного обладнання та/або матеріалів. Проводяться семінари, круглі 
столи, тематичні заняття та відкриті уроки по енергозбереженню, 
відновлювальній енергетиці та захисту довкілля у загальноосвітніх школах 
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населених пунктів. Інформація щодо державної підтримки населення до 
впровадження енергоефективних заходів розміщується на дошках об’яв 
масового скупчення людей.  

 
 

11) Узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та 
підтримки  економічно менш розвинутих та депресивних територій 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 
державної регуляторної політики відповідно до норм Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі 
– Закон), розробка проектів регуляторних актів Дніпропетровської 
облдержадміністрації здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів, оприлюдненому на офіційному веб-
сайті облдержадміністрації у мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua). На цей час 
до зазначеного Плану увійшов 1 проект регуляторного акта. 

Проекти регуляторних актів районних державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування регіону з відповідними аналізами 
регуляторного впливу згідно зі встановленими Законом вимогами в 
обов’язковому порядку оприлюднювалися у місцевих друкованих засобах 
масової інформації та/або на веб-сторінках місцевих органів державної влади. 
Після офіційного оприлюднення цих документів проходила процедура 
отримання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань. 

Протягом квітня – червня 2017 року місцевими регуляторними органами 
проведено 44 публічних обговорення проектів регуляторних актів, зокрема  
8 громадських слухань, 23 круглих столи, 1 семінар та 12 форумів і зборів. 

Найбільш активними в цьому напрямі є Нікопольська міська рада (її 
виконавчі органи), де проведено 17 заходів з публічного обговорення проектів 
регуляторних актів, а саме: 8 круглих столів та 9 форумів і зборів, а також 
сільські, селищні ради Софіївського району, де проведено 8 заходів з 
публічного обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 3 громадських 
слухання, 4 круглих столи, 1 форум і збір.  

Також протягом звітного періоду здійснювався постійний моніторинг 
заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів 
відповідно до затверджених Планів-графіків на 2017 рік. У квітні – червні 
поточного року здійснено 91 відстеження результативності прийнятих 
регуляторних актів з них: 61 базове, 17 повторних та 13 періодичних. 

З метою організації виконання Закону, зокрема приведення регуляторних 
актів у відповідність до принципів державної регуляторної політики та 
недопущення прийняття економічно недоцільних регуляторних актів, за 
результатами проведених відстежень результативності прийнятих регуляторних 
актів здійснено перегляд таких актів. Зокрема, на місцевому рівні переглянуто 
58 регуляторних актів, з них 3 актів визнано такими, що потребують 
скасування, 37 – потребують внесення змін. Найбільшу кількість переглянуто у 
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Дніпровській та Першотравенській міських радах (їх виконавчих органах) –  
12 актів та 4 акти відповідно. Серед сільських територій лідерами є Межівський 
район – 29 актів, Софіївський район – 8 регуляторних актів (з урахуванням 
райдержадміністрацій та сільських, селищних рад). 

За підсумками квітня – червня 2017 року в цілому в області прийнято  
103 регуляторних акта.  

У поточному році було продовжено роботу щодо розширення мережі 
центрів надання адміністративних послуг на території регіону.  

Відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги” у 
Дніпропетровській області створено 45 центрів надання адміністративних 
послуг (далі – ЦНАП) та їх 10 філій, які функціонують в обласному центрі,  
13 містах обласного значення, 22 районах регіону, у 8 об’єднаних 
територіальних громадах (Апостолівська та Зеленодольська міські, 
Слобожанська селищна, Богданівська, Вакулівська, Вербківська, Сурсько-
Литовська, а також Ляшківська сільські громади), на території 2-х звичайних 
сільських рад, які не є об’єднаними територіальними громадами: Іверської, 
Олександропільської рад Солонянського району.  

Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на 
території однієї області.  

З початку 2016 року на Дніпропетровщині відкрито 10 нових офісів 
ЦНАП, у 2017 році – 5 нових офісів з врахуванням ЦНАП виконавчого 
комітету Ляшківської сільської ради Царичанського району  та ЦНАП 
виконавчого комітету Зеленодольської міської ради Апостолівського району.    

Так, 07 квітня 2017 року на базі головного приміщення ЦНАП  
м. Кам’янського відкрито перший в регіоні Офіс комунальних послуг, в якому 
надаються 55 видів найбільш популярних послуг населенню у сфері житлово-
комунального господарства. В офісі за форматом “open space” облаштовано 
робочих місць для представників підприємств-монополістів (Тепломережі, 
Міськводоканал, Дніпропетровськгаз), а також фахівців комунальних і 
комерційних підприємств, які обслуговують мешканців міста щодо 
муніципальних питань.  

Аналогічні вікна прийому служб, які працюють в Офісі комунальних 
послуг, організовані в філіях ЦНАП у Дніпровському та Південному районах  
м. Кам’янського.  

З 18 травня поточного року в Кам’янському ЦНАП запроваджено 
унікальний для країни проект – “Мобільний офіс”, спрямований на 
обслуговування заявників з особливими потребами та людей, які через стан 
здоров’я обмеженні у пересуванні. Проектом передбачено виїзд адміністратора 
зі спеціальною валізою, укомплектованою сучасною портативною технікою, до 
місця безпосереднього знаходження такого заявника (вдома, в лікарні або в 
спеціалізованому медичному закладі) для оперативного та якісного оформлення 
необхідних адміністративних послуг.   

02 лютого 2017 року відбулося урочисте відкриття ЦНАП виконкому 
Олександропільської сільської ради, який став першим в Україні сільським 
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Центром, утвореним не при об’єднаній територіальній громаді. По факту Центр 
працює з грудня 2016 року, обслуговує місцеве населення у кількості 2445 осіб, 
надає 119 видів адміністративних і соціальних послуг. При чому й такі послуги, 
як державна реєстрація земельних ділянок, речових прав на нерухоме майно та 
бізнесу. Зокрема, для запровадження останніх видів послуг через зазначений 
ЦНАП між Олександропільською сільською радою Солонянського району та 
Слобожанською селищною радою Дніпровського району підписано угоду про 
співпрацю, відповідно до якої державні реєстратори виконавчого комітету 
Слобожанської селищної ради відпрацьовують заяви щодо державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та бізнесу, прийняті адміністраторами ЦНАП 
виконкому Олександропільської сільської ради як фронт-офісом, і це при тому, 
що відстань між цими територіями становить 90 км .  

З 01 квітня 2017 року розпочав роботу другий в області сільський ЦНАП, 
утворений при Іверській сільській раді Солонянського району, який обслуговує 
місцеве населення у кількості 1530 осіб, надає 40 видів адміністративних та 
соціальних послуг сільської ради та її виконавчого комітету, а також 
управління соціального захисту населення Солонянської райдержадміністрації.  

17 травня відбулася презентація ЦНАП виконавчого комітету 
Ляшківської сільської ради Царичанського району. Зазначена об’єднана 
територіальна громада у 2015 році взяла участь у конкурсі грантів Німецької 
федеральної організації GIZ, зокрема проекту “Реформа управління на сході 
України”, в результаті чого була визнана переможцем та отримала Центр “під 
ключ”. У ЦНАПі надається 46 видів адміністративних послуг сільської ради та 
її виконавчого комітету.       

24 травня цього року відбулося урочисте відкриття ЦНАП виконавчого 
комітету Зеленодольської міської ради Апостолівського району. Через цей 
ЦНАП надається 69 видів адміністративних послуг міської ради та її 
виконавчого комітету, зокрема у сферах державної реєстрації бізнесу та 
речових прав на нерухоме майно, реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання осіб, архітектури та містобудування, земельних відносин, 
житлових питань, а також дозвільної системи (видача документів на 
розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг тощо). На базі головного офісу 
ЦНАП у постійному режимі працюють 3 адміністратори, крім того, 
організовано 2 віддалених місця для роботи адміністраторів у приміщеннях 
колишніх сільських рад (села Велика Костромка та Мар’янське), щоб 
забезпечити якісне надання послуг у територіальній близькості до суб’єктів 
звернення.  

Станом на 29 червня 2017 року всього в регіоні надано  
238988 адміністративних послуг та 248961 консультацію.   

Всього через міські ЦНАП надано 160310 адміністративних послуг (або 
67,0% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та  
160299 консультацій (або 64,4% від загальної кількості наданих консультацій в 
області). 
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Всього через районні ЦНАП та центри в об’єднаних територіальних 
громадах і при звичайних сільських радах надано 78678 адміністративних 
послуг (або 33,0% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в 
області) та 88662 консультації (або 35,6% від загальної кількості наданих 
консультацій в області). 

З метою підтримки новостворених територіальних громад у листопаді 
минулого року Дніпропетровською облдержадміністрацією розроблено, 
надруковано та поширено серед усіх зацікавлених сторін “Методичні 
рекомендації з питань створення Центрів надання адміністративних послуг 
(ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) та забезпечення їх 
ефективної роботи”. 

Це настільна книга для кожного посадовця в об’єднаній територіальній 
громаді, яка навчить, як правильно рухатися в напрямі створення ЦНАП, які 
першочергові кроки виконувати і що, головне, які існують практичні аспекти 
надання окремих видів адміністративних послуг.  

На цей час розроблено друге видання облдержадміністрації: “Типовий 
пакет рішень для ОТГ щодо документів, регламентуючих роботу ЦНАП”. Це 
посібник, що має на меті надати уніфіковані зразки документів (Положення, 
Регламент ЦНАП з аналізом регуляторного впливу та М-тестом до нього, 
орієнтовний Перелік адміністративних послуг, що мають надаватися через 
ЦНАП) з метою запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП на території 
всієї області. 

З 17 квітня 2017 року на платформі українсько-швейцарського проекту 
DESPRO за сприяння українсько-швейцарської програми EGAP Фонду Східна 
Європа, за ініціативи Центру розвитку місцевого самоврядування у 
Дніпропетровській області та за участі Дніпропетровської облдержадміністрації 
стартував другий електронний курс для посадових осіб, керівників та 
адміністраторів ЦНАП, державних реєстраторів новостворених об’єднаних 
територіальних громад на тему: “Створення інтегрованих ЦНАП ОТГ”, в якому 
взяло участь близько 100 учасників, які протягом місяця опановували нові 
знання щодо практичних дій з організації роботи ЦНАП та забезпечення їх 
ефективної роботи. 

18 травня цього року 40 найкращих випускників on-line навчання взяли 
участь в урочистих заходах на базі Дніпропетровської облдержадміністрації та 
відвідали ЦНАП м. Кам’янського як самий успішний та інноваційний Центр 
регіону.  

Крім того, за ініціативи облдержадміністрації, у рамках програми EGAP 
наприкінці минулого року запустився унікальний проект для керівників ЦНАП 
та їх адміністраторів – цикл практичних тренінгів з питань стрес-менеджменту 
та профілактики емоційного вигорання. Заключний тренінг для керівників 
ЦНАП Дніпропетровщини за участю представників Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, відповідальних за роботу ЦНАП, був проведений 
21-22 червня 2017 року. Станом на 29 червня цього року сертифікати про 
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проходження спеціалізованого навчання отримали 250 співробітників ЦНАП 
області.  

Крім того, проведено успішні перемовини з Швейцарським бюро 
співробітництва в Україні щодо підтримки ініціатив Дніпропетровської 
облдержадміністрації в частині реалізації унікальних проектів для фахівців 
ЦНАП регіону. Зокрема, розпочато підготовку до запровадження 2-х циклів 
тренінгів у вересні 2017 року в рамках програми EGAP Фонду Східна Європа 
на теми: “Культура ділового спілкування в ЦНАП” та “Розвиток професійних 
навичок адміністраторів щодо вільного володіння діловою українською 
мовою”. Кількість учасників кожного з проектів – близько 300 осіб. 

 
12) Створення умов для продуктивної праці населення 

Впродовж 2017 року для створення умов продуктивної праці населення та 
зменшення рівня безробіття служба зайнятості Дніпропетровьскої області було 
забезпечено виконання завдань щодо сприяння зайнятості населення:  

працевлаштування за сприяння державної служби зайнятості, у тому 
числі працевлаштування осіб до набуття статусу безробітного; 

надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності; 

активізація професійної підготовки, перепідготовки та підвищенню 
кваліфікації незайнятого населення відповідно до потреб економіки; 

стимулювання роботодавців, які створюють нові робочі місця, шляхом 
виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих на 
такі місця за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних; 

сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не 
можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

проведення інформаційно-роз’яснювальних та профорієнтаційних 
заходів, з метою адаптації осіб до умов ринку праці та активізації їх особистих 
зусиль у вирішенні питань зайнятості; 

підвищення економічної активності населення старше 45 років та їхньої 
конкурентоспроможності, шляхом надання даним особам ваучерів на 
професійне навчання. 

У січні – червні 2017 року за сприяння служби зайнятості отримали 
роботу 33,0 тис. осіб, з них зареєстрованих безробітних 24,1 тис. осіб. Рівень 
працевлаштування безробітних склав 38,2%. Започаткували власну справу за 
рахунок отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю  
75 безробітних.  

З початку 2017 року прийнято 410 рішень про виплату компенсації 
роботодавцям в розмірі єдиного внеску за працевлаштування безробітних на 
нові робочі місця. 

Послуги з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 
кваліфікації за направленням служби зайнятості отримали 8,5 тис. безробітних. 
З початку року, видано 97 ваучерів особам віком старше 45 років, які виявили 
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бажання проходити перенавчання або підвищувати кваліфікацію за обраними 
спеціальностями чи професіями.  

З метою збереження та відтворення мотивації до праці, забезпечення 
тимчасової зайнятості, поліпшення матеріального становища безробітних у 
січні – червні 2017 року 9,2 тис. осіб були залучені до участі у громадських та 
інших роботах тимчасового характеру. 

За січень – березень 2017 року рівень безробіття (за методологією МОП) 
становить 8,5%. 

В області працює Програма зайнятості населення Дніпропетровської 
області на 2012 – 2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від  
08 листопада 2013 року №486-21/VI з метою перепрофілювання та 
переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб регіонального ринку праці в 
області проводилися семінари з питань удосконалення професійного навчання 
працівників на виробництві. На семінарах вивчається, узагальнюється та 
поширюється кращий досвід підприємств регіону з питань професійного 
навчання працівників, проводиться обмін інформацією, здійснюється 
моніторинг ринку праці. Продовжується робота щодо збалансування ринку 
освітніх послуг та ринку праці відповідно до чинного законодавства, вівся 
пошук шляхів підвищення ефективності системи профтехосвіти, вдосконалення 
забезпечення економіки області кваліфікованими кадрами на основі прогнозу 
довгострокового попиту і пропозиції робочої сили та відповідного 
вдосконалення навчальних закладів й оптимізації використання ресурсів. 

На виконання Програми зайнятості населення Дніпропетровської області 
на 2012 – 2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08 листопада 
2013 року № 486-21/VI в області проводилися заходи спрямовані на підвищення 
адаптованості випускників до реальних потреб ринку праці та покращення їх 
працевлаштування. З метою інформування молоді про стан ринку праці, 
формування вірних підходів до вибору професії та мотивації молоді на вибір 
робітничих професій проводились “Дні зайнятості”, “Дні відкритих дверей” та 
тощо. Всього профорієнтаційними послугами, зорієнтованими на вибір 
робітничих професій, та інженерних спеціальностей у звітному періоді 
охоплено 32,2 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, які отримали 32,3 тис. 
профорієнтаційних послуг. 

На виконання Програми зайнятості населення Дніпропетровської області 
на 2012 – 2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08 листопада 
2013 року № 486-21/VI, з метою наближення професійного навчання до 
виробництва службою зайнятості здійснюється підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації безробітних громадян під гарантоване 
працевлаштування безпосередньо на виробництві за індивідуальною формою 
навчання. Навчання проводиться за навчальними планами та програмами, які 
опрацьовуються та погоджуються з роботодавцями. З початку 2017 року даною 
формою навчання було охоплено 20 осіб. Стажування на підприємствах області 
проходили понад 3,6 тис. осіб. 
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На виконання Програми зайнятості населення Дніпропетровської області 
на 2012 – 2017 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради 
від 08 листопада 2013 року № 486-21/VI), з метою удосконалення структури 
зайнятості населення, підвищення якості робочої сили та регулюванням 
проблем внутрішньої трудової міграції в області протягом року у виступах в 
засобах масової інформації проводилася повно масштабна рекламна компанія 
щодо роз’яснення законодавства про зайнятість, соціальних послуг служби 
зайнятості, підтримки курсу Уряду у вирішенні соціальних проблем. 

Регулярно проводяться інформаційні та інші спільні заходи з 
представниками місцевої влади профспілок, роботодавців, громадських і 
волонтерських організацій та інших соціальних партнерів: наради “ярмарки 
вакансій”, “круглі столи”, виїзні акції та зустрічі, семінари та тренінги. 

Протягом січня – червня 2017 року на веб-сторінці обласного центру 
зайнятості регулярно розміщувалися повідомлення про інформаційні заходи 
ОЦЗ та базових центрів зайнятості щодо питань надання соціального захисту у 
разі настання безробіття, роз’яснення чинного законодавства, трудової міграції, 
легалізації зайнятості та доходів трудових мігрантів. 

У друкованих ЗМІ розміщено 55 публікацій, у тому числі 51 у міських та 
районних газетах. В ефір обласних та районних телеканалів вийшло  
99 інформацій, репортажів, сюжетів та передач з питань роз’яснення чинного 
законодавства про зайнятість, порядку реєстрації трудових договорів, 
легалізації робочих місць та заробітної плати, пропагандою активних форм 
сприяння зайнятості населення. 

При проведенні зустрічей як на обласному, так і на базовому рівнях до 
участі в них обов’язково залучалися представники місцевої влади, профспілок, 
роботодавців та інших соціальних партнерів, зокрема, об’єднаних 
територіальних громадах Дніпропетровського регіону.  

З початку 2017 року висвітлювалась участь керівництва обласного центру 
зайнятості у спільних заходах щодо врегулювання проблем зайнятості з 
органами влади, соціальними партнерами, громадськими та волонтерськими 
організаціями. 

З метою підвищення рівня заробітної плати при здійсненні повідомної 
реєстрації колдоговорів у містах і районах області надаються рекомендації з 
доповнення змісту договорів заходами, які передбачають підвищення рівня 
заробітної плати, її своєчасну виплату, дотримання мінімальних гарантій в 
оплаті праці та умови зростання фондів оплати праці. Станом на 01 липня  
2017 року загальна заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах 
області становила 193,7 млн грн, у тому числі: на економічно активних 
підприємствах – 109,3 млн грн, на підприємствах-банкрутах – 84,3 млн грн, на 
економічно неактивних підприємствах – 180,2 тис. грн. 

В області ведеться соціальний діалог між органами виконавчої влади та 
профспілками області. Розпорядженням голови облдержадміністрації від  
18 квітня 2006 року № 146-р-06 “Про створення Дніпропетровської обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради” (зі змінами і доповненнями), за 
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погодженням сторін соціального партнерства, утворена обласна тристороння 
соціально-економічна рада. Основним завданням Ради є сприяння узгодженню 
позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-
економічних і трудових відносин в області. Розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 26 вересня 2013 року № Р-807/0/3-13 “Про подальше 
поглиблення соціального діалогу та співпраці між органами виконавчої влади і 
місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та профспілковими 
організаціями області” рекомендовано міським головам, головам 
райдержадміністрацій, представницьким органам роботодавців та профспілок 
сформувати в містах і районах області на паритетних засадах тристоронні 
соціально-економічні ради для ведення соціального діалогу, укладання 
відповідних угод про співпрацю та вирішення питань, що виникають у 
соціально-економічній сфері. На сьогоднішній день в області діє  
22 територіальні тристоронні соціально-економічні ради: 5 у містах та 17 у 
районах. 

 
13) Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців 

З метою уніфікованого, ефективного та оперативного обліку даних про 
внутрішньо переміщених осіб та допомогу, що спрямовується на задоволення 
їхніх потреб, з вересня 2016 року Міністерством соціальної політики України 
розпочато введення в експлуатацію єдиної інформаційної бази даних 
внутрішньо переміщених осіб, що сприяє уникненню випадків одночасного 
надання внутрішньо переміщеним особам заявок на допомогу в кількох 
районах або областях України одночасно.  

За І півріччя 2017 року до навчальних закладів області влаштовано  
9185 дітей внутрішньо переміщених осіб, з них: 1484 дитини влаштовано до 
дитячих садочків; 3978 – до загальноосвітніх навчальних закладів; до вищих 
навчальних закладів переведено 3433 особи, професійно технічних училищ – 
136 осіб. Забезпечено 100% безкоштовне підвезення учнів, дітей та 
педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості до місця 
навчання і роботи та в зворотному напрямку шкільними автобусами.  

На виконання Закону України “Про зайнятість населення”  
статтею 24-1 Закону України “Про зайнятість населення” передбачені додаткові 
заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб з числа 
зареєстрованих безробітних, а саме: 

компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо 
переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої 
адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також 
витрат для попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до 
законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування; 

компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього 
рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) 
на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести 
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календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи 
протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази; 

компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих 
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на 
дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації 
таких осіб. 

Всі діти шкільного віку із сімей громадян України, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, районів 
проведення антитерористичної операції та реєструються на території 
Дніпропетровської області, влаштовуються до закладів освіти області з 
урахуванням побажань їх батьків. 

Всім внутрішньо переміщеним особам, які зверталися до закладів 
охорони здоров’я області було надано медичну допомогу із залученням 
лабораторних та інструментальних методів обстеження, консультацій фахівців. 

 
Проблемні питання: 
Розглянути питання щодо нарахування доплати за розширений обсяг 

виконаної роботи медичним працівникам під час надання медичної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам. 

 
14) Підвищення стандартів життя в сільській місцевості 

Протягом І півріччя 2017 року продовжувалась реалізація 
короткострокового плану по вирішенню проблеми із забезпеченням 
централізованим питним водопостачанням населення сільської місцевості 
області, що користується привізною водою. 

Протягом І півріччя поточного року реконструйовано та збудовано  
36 км підвідних водоводів, що дозволило забезпечити якісною послугою 
централізованого питного водопостачання сільських мешканців.  

На сьогодні виконуються роботи на 10 об’єктах в Дніпровському, 
Криворізькому, Магдалинівському, Софіївському та Томаківському районах. 

Покращення умов життя підопічних, які мешкають в інтернатних 
закладах області шляхом проведення капітальних ремонтів будівель для 
проживання та будівель господарського комплексу, а саме: 

виготовлення проектно-продовженої документації та в серпні – вересні 
2017 року заплановано розпочати капітальний ремонт житлового корпусу 
комунального закладу “Криворізький дитячій будинок-інтернат” 
Дніпропетровської обласної ради; 

розпочато капітальний ремонт сантехнічних систем житлового корпусу 
комунального закладу “Дніропетровський геріатричний пансіонат” 
Дніпропетровської обласної ради; 

виготовлення проектно-кошторисної документації та в серпні – вересні 
2017 року заплановано розпочати капітальний ремонт житлового корпусу в 
коммунальному закладі “Пятихатський геріатричний пансіонат” 
Дніпропетровської  обласної ради; 
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виготовлення проектно-кошторисної документацпії та в серпні – вересні 
2017 року заплановано розпочати капітальний ремонт внутрішньої системи 
опалення житлового корпусу комунального закладу “Вищетарасівський 
психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської обласної ради; 

корекціяя проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
житлового корпусу комунального закладу “Верхівцевський психоневрологічний 
інтернат” Дніпропетровської обласної ради зважаючи на реалізацію в закладі 
проекту Українського фонду соціальних інвестицій за кошти KFW 
“Покращення надання послуг в КЗ “Верхівцевський психоневрологічний 
інтернат” ДОР”, який спрямований на покращення енергоефективності 
житлових приміщень закладу та зменшення споживання енергоносіїв; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на проведения 
реконструкції котельні коммунального закладу “Стародобровільский 
психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської обласної ради; 

виготрвлення проектно-кошторисної документації на проведения 
реконструкції покрівлі банно-прального комбінату та складу комуналвного 
закладу “Зеленопільський психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської 
обласної ради; 

виготовлення проектно-кошторисної документації та в серпні – вересні 
2017 року заплановано розпочати капітальний ремонт з благоустрою території 
комунального закладу “Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” 
Дніпропетровської обласної ради. 

У 9 комунальних закладах поліпшилася якість надання соціальних послуг 
на проживання підопічних. 

 
15) Модернізація системи освіти 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами становить 93,5%, 
охоплення 5-річних дітей дошкільною освітою – 100%.  

Протягом І півріччя 2017 року створено 579 додаткових місць в 
дошкільних навчальних закладах, а саме: збудовано 2 дошкільні навчальні 
заклади на 290 місць; створено 3 навчально виховних комплекси на 55 місць; 
відкрито 13 додаткових груп у діючих денних навчальних закладах на  
234 місця. Із них, зокрема, в сільській місцевості: створено 200 додаткових 
місць в дошкільних навчальних закладах, а саме: збудовано 1 дошкільний 
навчальний заклад на 70 місць; створено 2 навчально виховних комплекса на  
35 місць; відкрито 5 додаткових груп у діючих дошкільних навчальних 
закладах на 95 місць. 

В області створено 73 освітні округи. Існуюча мережа комунальних 
закладів освіти Дніпропетровської обласної ради для дітей з особливими 
освітніми потребами задовольняє в цілому потреби населення області в 
спеціальній освіті. У 2016/2017 роках органами місцевого самоврядування 
сільських районів області та об’єднаних територіальних громад прийняті 
рішення про створення 17 опорних навчальних закладів та їх філій, оптимізацію 
28 навчальних закладів комунальної форми власності. 

В області завершено формування Єдиної інформаційної системи 
управління освітою, створено єдину систему збору, обробки та зберігання 
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інформації в розрізі загальної середньої та дошкільної освіти, впроваджується 
обласний пілотний проект “Електронна атестація педагогічних працівників”.  

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах активно впроваджуються сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології. Крім традиційних НКК інформаційний 
супровід навчання та виховання здійснюється за допомогою таких сучасних 
засобів як інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, планшети, нетбуки.  

На базі комунального вищого навчального закладу “Дніпропетровський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” проводяться курси 
підвищення кваліфікації, тренінги з питань підготовки вчителів до 
впровадження ІКТ та роботи з сучасними електронними пристроями і 
програмами. В області організовано дистанційне навчання учнів, що 
здійснюється за допомогою спеціально створених сайтів, порталів, 
вчительських блогів.  

У районах та об’єднаних територіальних громадах області 
функціононувало 36 комунальних позашкільних навчальних закладів освіти та 
20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які відвідують понад 34,9 тис. дітей.  

В області є перший позитивний досвід щодо створення комунальних 
позашкільних навчальних закладів на території об’єднаних громад. Так у 
Павлоградському районі в селищі Вербки (Вербківська сільська територіальна 
громада) створений комплексний позашкільний заклад, в гуртках якого 
виховувивалося 617 дітей та учнівської молоді. 

У 154 позашкільних навчальних закладах системи освіти працює майже  
7 тис. гуртків, груп, секцій, творчих об’єднань за різними напрямами 
(художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, 
туристсько-краєзнавчого, гуманітарного, науково-дослідницького, соціально-
реабілітаційного, фізкультурно-спортивного тощо). 
 
16) Створення умов для формування здорового населення 

Станом на 30.06.2017 в області функціонують 56 центрів первинної 
медико-санітарної допомоги з мережею амбулаторій – 420, у тому у містах – 
183, в сільських районах – 237, 392 – фельдшерсько-акушерські пункти та 
фельдшерські пункти, де здійснюються виїзні прийоми сільського населення, 
як сімейними лікарями, так і лікарями-спеціалістами територіальних 
центральних районних лікарень. Забезпеченість амбулаторіями на 10 тис. нас.: 
у сільській місцевості – 4,28 (нормативний показник МОЗ – 3,5); в містах – 0,86 
(нормативний МОЗ залежить від забудови міських поселень, для 
багатоповерхових поселень – 1,0, для малоповерхових – 3,5 (як у сільській 
місцевості); 

За І півріччя 2017 року створено 2 центри первинної медико-санітарної 
допомоги в об’єднаних територіальних громадах: КЗ “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Сурсько-Литовської сільської ради Дніпровського району 
Дніпропетровської області” та КЗ “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Грушівської сільської ради Дніпропетровської області”, відкрито  
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2 амбулаторії: у м. Новомосковську та Синельниківському районі шляхом 
перепрофілювання фельшерсько-акушерських пунктів. 

Станом на 30.06.2017 оснащеність амбулаторій центрів первинної 
медико-санітарної допомоги (далі – ПМСД) медичним обладнанням для 
надання лікарської допомоги відповідно до табеля оснащення складає 46%, у 
тому числі автотранспортом – 97,3%, автоматизованими робочими місцями – 
79,9%. 

У 2017 році для поліпшення матеріально-технічного стану закладів 
первинної медичної допомоги з місцевих бюджетів витрачено 28,9 млн. грн, у 
тому числі на проведення ремонтів – 19,3 млн грн, придбання обладнання –  
6,7 млн грн, медикаментів для надання невідкладної допомоги – 2,9 млн грн.  

Отримано медичне обладнання, вироби медичного призначення та ІТ-
техніка для 9 центрів ПМСД від Німецького товариства міжнародного 
співробітництва GIZ (Апостолівського, Дніпровського, Криничанського, 
Магдалинівського, Солонянського, Софіївського, Нікопольського, 
Царичанського, Юр’ївського районів) на суму – 1,7 млн грн. 

В області практикують 1317 лікарів загальної практики – сімейних лікарів 
(далі – ЗП-СЛ) та 2392 медичних сестер ЗП-СМ (2016 рік – 2214). 
Забезпеченість лікарями ЗП-СЛ на 10 тис. населення – 4,15.  

Лікарями ЗП-СЛ обслуговується 85,9% населення прикріпленого до 
ЦПМСД (2016 рік – 83,2%), у т. ч. дитячого – 78,5% (2016 рік – 75,6%).   

Укомплектованість штатних посад лікарів ЗП-СЛ фізичними особами – 
71,8%, сестер медичних ЗП-СМ – 80,2%. В містах області укомплектованість – 
посад лікарів ЗП-СЛ – 75,9%, посад сестер медичних ЗП-СМ – 75,4%, в 
сільських районах – посад лікарів ЗП-СЛ – 63,2%, посад сестер медичних ЗП-
СМ – 89,5%. 

100% обслуговуються лікарями ЗП-СЛ пацієнти 15 (26,8%) центрів 
ПМСД, у т. ч. сільських районів – 11, міст – 4. 

В Дніпропетровській області продовжується впровадження субпроекту 
“Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської 
області” проекту Світового банку “Поліпшення охорони здоров’я на службі у 
людей”, діяльність якого сфокусована на двох пріоритетних напрямах у сфері 
охорони здоров’я це: покращення послуг в сфері охорони здоров’я з особливим 
фокусом на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних 
захворювань та підвищення ефективності системи охорони здоров’я. 

В рамках реалізації цього субпроекту за поточний рік проведено низку 
зважених заходів: 

на первинному рівні заплановано розширення мережі амбулаторій сімейної 
медицини шляхом побутованних, реконструйованих, відремонтованих 
додаткових амбулаторій. За рахунок співфінансування відремонтовано, 
реконструйовано, оснащено та відкрито 7 нових амбулаторій. Проведено одну 
закупівлю медичного обладнання та меблів для новостворених амбулаторій на 
загальну суму 60,0 тис. доларів США. Укладено договір та найближчим часом 
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буде поставлено медичне обладнання для амбулаторій на загальну суму  
1493,5 тис. доларів США; 

забезпечується консультативна підтримка субпроекту консультантами 
управління субпроектом, із закупівель, з фінансового управління, з інженерних 
робіт, ІТ, двома перекладачами, етап укладання договору з консультантом з 
питань комунікацій.  

Розвиток первинної допомоги нерозривно пов'язаний зі змінами системи 
екстреної допомоги в області, яка включає обласний центр екстреної медичної 
допомоги та 5 станцій швидкої медичної допомоги, з 111 пунктами базування 
280 бригадами. 

З метою покращення матеріально-технічного оснащення служби 
екстреної медичної допомоги за кошти із обласного бюджету було оснащено 
службу екстреної медичної допомоги: електрокардіографи “Мідас” 5 штук, 
гастрофіброскоп, дефібрилятори у кількості 3 штук, електрокардіографів  
30 штук. 

Створена Єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба області:  
ремонтно-будівельні роботи проведені на суму 12,5 млн грн: 
оснащено спеціалізованим програмно-апаратним комплексом і 

телекомунікаційним обладнанням на суму 7,5 млн грн; 
проведено підключення оперативно-диспетчерської служби до 

телекомунікаційної мережі загального користування на суму 360,4 тис. грн. 
Впродовж звітного періоду 2017 року ліжковий фонд області скорочено 

на 223 ліжка, показник забезпеченості населення ліжками станом на  
01 січня 2017 року становить 80,5 на 10 тис. населення. 

Щомісячно департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 
проводиться моніторинг діяльності перинатальних центрів. 

Продовжує функціонувати 4 перинатальних центри – 2 третього рівня 
надання перинатальної допомоги (КЗ “Дніпропетровський обласний 
перинатальний центр зі стаціонаром” Дніпропетровської обласної ради”, який 
створено в рамках проекту “Нове життя” та КЗ “Дніпропетровський 
спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини  
ім. проф. М.Ф. Руднєва” Дніпропетровської обласної ради”) та 2 другого рівня 
(КЗ “Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром” Дніпропетровської 
обласної ради” та перинатальний центр в складі КЗ “Дніпропетровська міська 
клінічна лікарня № 9” Дніпропетровської обласної ради”). 

За І півріччя 2017 року загальна численність пологів складає 13078, з них 
у чотирьох перинатальних центрах проведено 5008 пологів – 38,3% від 
загальної кількості пологів в області (із них 9%- передчасні пологи, 59,2%- з 
ускладненим перебігом вагітності). 

Діяльність перинатальних центрів у Дніпропетровській області дозволила 
знизити показник ранньої неонатальної смертності з 3,4‰ до 3,1‰. 

В області функціонує мережа кабінетів катемнестичного спостереження 
(КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та 
дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва” Дніпропетровської обласної ради”, 
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комунальний заклад “Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром” 
Дніпропетровської обласної ради”, комунальний заклад “Дніпропетровська 
обласна дитяча клінічна лікарня” Дніпропетровської обласної ради”. У 3-х 
кабінетах продовжують спостерігатись 640 дітей. 

 
17) Соціокультурний розвиток 

З метою збереження культурної спадщини та підтримки розвитку 
культурного потенціалу в області створено сприятливі умови. Розвитку 
духовності сприяють 13 професійних театрів, Будинок органної та камерної 
музики, державна концертна організація „Дніпропетровська обласна 
філармонія”, 800 бібліотек, 571 клубний заклад, 26 музеїв. 

У звітному періоді проводилась ефективна робота обласних курсів 
підвищення кваліфікації працівників культури у КЗ “Дніпропетровський 
коледж культури і мистецтв” ДОР”. Протягом І кварталу 2017 року  
110 працівників культури підвищили свою кваліфікацію, що забезпечило якісне 
оновлення роботи творчих колективів області. 

У закладах освіти забезпечено поряд з навчальними процесами 
майстер-класи, фестивалі, конкурси. 

У приміщенні КВНЗ “Дніпропетровська академія музики імені М.Глінки” 
ДОР” відбувся Форум виконавців на народних інструментах, в якому взяли 
участь відомі виконавці – лауреати міжнародних конкурсів та музиканти 
академії. Цей захід проводився в рамках одного із масштабних мистецьких 
проектів – Міжнародного фестивалю музичного мистецтва “Музика без меж”. 

У КЗК “Дніпропетровський національний історичний музей ім 
Д.І.Яворницького” ДОР” було проведено низку заходів “Дивовижний світ 
театру”. 

ОКВНЗ “Дніпропетровський театрально-художній коледж” запроваджено 
активну просвітницьку роботу з популяризації Петриківського розпису.  
Так, у Петриківському музеї етнографії, побуту та народно-прикладного 
мистецтва відкрилась виставка “Спадковість поколінь” заслуженого майстра 
народної творчості України Тетяни Гарькавої та її вихованців. На виставці 
представлено майже 90 робіт: меблі, роботи на тканині, на дереві, оформлені 
Петриківським розписом. 

Творчими колективами Дніпропетровської області проведені концертні 
виступи перед військовослужбовцями в базовому таборі військової частини  
смт Черкаське Дніпропетровської області. У цих заходах брали участь: 
Академічний фольклорно-хореографічний ансамбль “Славутич”, КЗ 
“Дніпропетровський коледж культури і мистецтв” ДОР”,  
ОКЗК “Дніпропетровський академічний український музично-драматичний 
театр імені Т.Г.Шевченка”, ОКВНЗ “Дніпропетровський театрально-художній 
коледж”, КП “Дніпропетровська філармонія імені Л.Б.Когана” ДОР”,  
КП “Дніпропетровський будинок органної та камерної музики” ДОР”. 

Відбулося відкриття внутрішньої експозиції музею “Громадянський 
подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО” на першому поверсі діорами “Битва 
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за Дніпро”. Музей-експозиція займає вестибюль, відеозал та зал пам’яті 
загальною площею 583 кв. м, на якій представлено понад  
2000 експонатів. 

У КЗК “Дніпропетровський художній музей” ДОР”:  
відкрито виставку “Думки, почуття, пошук…”, приурочену 100-літтю з 

Дня народження видатної української художниці Тетяни Яблонської; 
відкрилась виставка “Гості” сакральної народної скульптури сучасного 

мистецтва; 
спільно з Дніпропетровським обласним дитячо-юнацьким кіноцентром 

“Веснянка” було проведено традиційний обласний конкурс юних художників. В 
рамках проведення конкурсу відбулася виставка, на якій були представлені  
122 найкращі роботи переможців та учасників конкурсу.  

4 травня 2017 року виставка “Відроджені скарби Дніпропетровщини”, 
присвячена 30-річчю Харківської філії Національного реставраційного центру 
України, реставратори якого відреставрували унікальні музейні предмети –  
60 одиниць (портрети, ікони, зразки порцеляни, кераміки). 

19-21 травня 2017 року фестиваль “Пісні народжені АТО” зібрав 
виконавців патріотичних пісень. Фінальний концерт відбувся у Центральному 
міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г Шевченка у м. Дніпро. 

23 червня 2017 року у с. Богуслав Павлоградського району проведено 
обласний фестиваль “Козацькі пісні Дніпропетровщини”. 

До Дня конституції України відбулось покладання квітів до пам’ятнику 
Т.Г.Шевченку в м. Дніпро. Проведено культурні та просвітницькі заходи в 
закладах культури Дніпропетровщини. 

У I півріччі 2017 року у рамках підготовки матеріалів тому „Звід пам’яток 
історії та культури України. Дніпропетровська область” підготовлено 
документи на об’єкти культурної спадщини 469 одиниць ( наукові статті, 
картографії, поверхові плани) по 19 районам та 10 містам області. 

У КЗК “Дніпропетровська обласна бібліотека” для дітей відбувся 
Тиждень дитячого читання. На “Казкову феєрію” завітали учні середніх шкіл. 

У Міжнародний день захисту дітей КЗ “Дніпропетровська обласна 
бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова” подарувала дітям та їх батькам яскраву 
святкову програму “Ми діти твої, Україно!” та концертну програму “Мелодії 
дружби і любові, або діти – дорослим, дорослі – дітям” в міському дитячому 
парку Лазаря Глоби (до 350 учасників). 

У рамках проведення загальноміського свята Дня молоді у м. Дніпро 
КЗ “Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова” у 
співпраці з соціальними партнерами Комп’ютерною академією “ШАГ”, 
Національною поліцією, туристичною агенцією Travel Kayak, Федерацією 
стрільби з лука, обласним осередком Національної спілки письменників 
України, краєзнавцями, художниками та майстрами народних промислів, ,ekj 
створено лаунж-зону “Молодіжна хвиля” на Фестивальному причалі Дніпра (до 
540 учасників). 
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19 червня 2017 року у КЗК “Дніпропетровська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія” 
відбулася скайп-конференція на тему “Кращі практики у сфері культури в 
об’єднаних територіальних громадах ”. 

Реалізація вищезазначених заходів дозволяє створити сприятливі умови 
для підвищення культурного рівня обслуговування населення, забезпечення 
функціональної спроможності закладів культури, підготовки для закладів 
культури спеціалістів з мистецькою освітою, створити сучасний імідж обласних 
закладів культури та збільшити кількість відвідувачів. 

 
18) Надання якісних послуг транспорту та зв’язку 

З метою максимального охоплення населених пунктів області 
автотранспортним сполученням та підвищення якості послуг пасажирських 
перевезень автомобільним та залізничним транспортом, забезпечення потреб 
економічного розвитку господарського комплексу й населення в перевезеннях 
вантажів у І півріччі 2017 році: 

підприємствами автотранспорту: 
в м. Дніпро впровадженно програму EasyWay – швидкий та зручний 

спосіб дізнатися про маршрути слідування міського та приміського транспорту; 
ведеться робота щодо 100 % оснащення GPS-приладами парки міських, 

приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування. 
У січні – червні 2017 року усіма видами транспорту перевезено  

50,6 млн.т. вантажів. Вантажооборот склав 12415,8 млн.ткм. Пасажирооборот  
дорівнював 2568,7 млн.пас.км. 

З метою підвищення якості та ефективності здійснення пасажирських 
перевезень з початку року в м. Дніпро запустили на маршрути 15 нових 
тролейбусів, відкрито новий тролейбусний маршрут на житловий масив 
Сонячний. На маршруті працює два нових тролейбуси, яким під час руху не 
потрібна контактна мережа, вони працюють на акумуляторах.  

Господарський комплекс області повністю задоволено у вантажних і 
пасажирських перевезеннях. 

У цілому по області надано послуг зв’язку споживачам на суму  
744,3 млн грн (по нарахуванню), що становить 90,2% від аналогічного 
показника за минулий рік. 

З початку року зросли доходи від надання послуг зв’язку населенню на 
4,0%, у тому числі: від кур’єрської діяльності – на 63,1%, міжміського та 
міжнародного телефонного зв’язку – на 31,3%, мобільного – на 13,4%.  

Протягом І півріччя 2017 року продовжено роботу з розвитку системи 
електронного документообігу з використанням автоматизованої системи 
діловодства “ДОКПРОФ” в органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Дніпропетровської області. З метою підвищення ефективності 
прийняття управлінських рішень, створення єдиного інформаційного простору 
для ведення, обробки, аналізу, зберігання документів, удосконалення 
діловодства, підвищення виконавчої дисципліни в місцевих органах влади, 
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починаючи з 2006 року в Дніпропетровській облдержадміністрації, обласній 
раді та райдержадміністраціях впроваджується система електронного 
документообігу на принципово новому рівні, що базується на використанні 
технології штрих-кодування, можливостей спеціального комп’ютерного 
обладнання, електронного цифрового підпису із застосуванням автоматизованої 
системи діловодства “ДОК ПРОФ”.  

На сьогоднішній день комплексна технологічна інфраструктура 
електронного документообігу включає 35 баз даних, 764 картотек та довідників 
системи, 719 місць користувачів, понад 110 комплектів електронних 
канцелярій. Станом на 01.07.2017 база електронних документів 
облдержадміністрації налічує 1868013 документів, 1848356 образів; база 
обласної ради – 153874 документів і 138832 образів. 

Проводилась робота з оформлення документів щодо підключення до 
системи електронного документообігу 34 об’єднані територіальні громади 
(ОТГ), відповідні селищні та сільські ради. 

Відповідно до звернення управління патрульної поліції у м. Дніпро 
проведено організаційні заходи щодо запровадження системи електронного 
документообігу:  

організовано волоконно-оптичну лінію зв’язку між управлінням 
патрульної поліції у м. Дніпро та захищеним телекомунікаційним центром 
області (ТКЦ); 

розробниками системи електронного документообігу створено нову 
відокремлену схему підключення; 

підключено до СЕДО 4 автоматизованих робочих місць патрульної 
поліції. 

За даними управління патрульної поліції у м. Дніпро планується 
здійснити переведення близько 30 тис. документів в електронний вигляд. 

Забезпечено підтримку працездатності системи електронного 
документообігу та консультування користувачів. 

Продовжено розвиток та розширення можливостей Регіонального 
віртуального офісу електронних послуг Дніпропетровської області  
(e-services.dp.gov.ua). Єдиний програмний комплекс – Віртуальний офіс– 
включено до плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство 
“Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18.07.2012 № 514-р (зі змінами). Віртуальний офіс є системою веб-порталів: 
внутрішнього – для працівників органів влади та зовнішнього – для заявників.  

Віртуальний офіс є проектом, що пропонує єдину точку доступу для 
громадян та суб’єктів господарювання до адміністративних послуг і дозвільних 
документів, що надаються на території Дніпропетровської області. 

Також налагоджена взаємодія з ПАТ “Укрпошта” у рамках проекту 
“Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту”. 

У системі Віртуальний офіс працюють: 52 ЦНАП, 332 адміністратори, 
483 суб’єкти надання адміністративних послуг та 172 органи реєстрації. У  
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2017 році до Віртуального офісу приєдналося 5 ЦНАПів об’єднаних 
територіальних громад. 

Через Віртуальний офіс доступні сервіси отримання інформації про хід 
розгляду справи через “Особистий кабінет” або SMS-повідомлення (більше  
65 тис. за І півріччя 2017 року), електронної консультації ЦНАП або суб’єкта 
надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного 
характеру (55 консультацій за І півріччя 2017 року). 

У рамках розвитку Віртуального офісу та впровадження проекту 
“Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” 
здійснюється поетапне переведення адміністративних послуг в електронний 
вигляд. Через ЦНАП області запроваджено онлайн-сервіси замовлення 
адміністративних послуг і дозволів як місцевого, так і всеобласного значення 
(земельні відносини, реклама, санітарне благополуччя, ветеринарна медицина, 
розміщення об’єктів торгівлі, реєстраційні послуги для юридичних осіб тощо). 

З початку серпня 2016 року працює єдиний електронний реєстр справ про 
адміністративні правопорушення Дніпропетровської області, для створення 
якої були використані технічні можливості Віртуального офісу. Єдиний 
електронний реєстр містить протоколи про адміністративне правопорушення та 
постанови у справах про адміністративні правопорушення. Впровадження 
електронногореєстру було здійснено на виконання розпорядження голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.04.2016  
№ Р-203/0/3-16 “Про затвердження Порядку з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення адміністраторами центрів надання 
адміністративних послуг Дніпропетровської області”. Реєстр наповнюють  
52 ЦНАП регіону, а також підключено 172 органи реєстрації, утворені при 
сільських, селищних, міських радах районного значення, які працюють поза 
межами ЦНАП. За весь період впровадження обласного Реєстру було 
зареєстровано 39163 адміністративних правопорушень, з них 19984 – у  
І кварталі 2017 року. 

Запроваджено інтерактивну систему моніторингу та підготовки 
інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за 
державні кошти у Дніпропетровській області, до якої підключено структурні 
підрозділи облдержадміністрації та понад 240 підпорядкованих їм комунальних 
підприємств. 

Забезпечено підтримку роботи сайту “Публічні закупівлі” 
(zakupivli.gov.ua), на якому оприлюднено з вищезазначеної системи річні плани 
та перелік замовників, а також міститься інформація щодо більш ніж  
10000 державних закупівель, що заплановані облдержадміністрацією та 
комунальними підприємствами, що їй підпорядковуються. 

Впроваджено модуль інтеграції, що дозволяє документи автоматично 
відправляти з “Парус-Бюджет” до Prozorro. Запроваджуються єдині стандарти 
їх оформлення. 
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Забезпечено технічний супровід автоматизованої системи планування і 
виконання бюджетів – АІС “Місцеві бюджети” для 22 фінансових управлінь 
райдержадміністрацій Дніпропетровської області. 

Продовжено співпрацю з громадськими організаціями з метою 
напрацювання нових проектів та технологічних рішень з впровадження 
інформаційних технологій та е-урядування в Дніпропетровській області. 

Продовжено роботу із проектом “Відкритий бюджет”, який впровадила 
громадська організація Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”. 
Створено сервіси, які дають мешканцям регіону змогу спостерігати за 
використанням бюджетних коштів, відповідно до наданої 
облдержадміністрацією інформації, а саме: посилання на сервіс “Відкритий 
бюджет” розміщено на сайті облдержадміністрації. Мешканці регіону можуть 
побачити інформацію про всі доходи та витрати обласного бюджету. Для 
зручності всі дані представлено у вигляді інфографіки та таблиць. 

Продовжується спільна робота із Службою автомобільних доріг у 
Дніпропетровській області у рамках проекту “Дороги”, який впроваджує 
товариство з обмеженою відповідальністю “БІВІБІЛОДЖІК”. Впроваджений 
сервіс (navizor.com) дає для громадян можливість отримання якісної та 
оперативної інформації стосовно стану автомобільних доріг загального 
користування Дніпропетровської області за критеріями доступності, зручності, 
відкритості. Облдержадміністрацією забезпечено технічну підтримку передачі 
даних на веб-портал navizor.com. До системи моніторингу стану автомобільних 
доріг загального користування у Дніпропетровській області у 2017 році внесено 
паспорти доріг області. Крім того, запроваджено модуль відображення 
інформації про планові та фактичні ремонти доріг. 

Розроблено програмний ресурс “Інтерактивна карта медичних закладів 
Дніпропетровської області”. Зазначений ресурс містить інформацію про 
медичні заклади області. На інтерактивну карту нанесено більш ніж  
130 медичних закладів області, інформацію про послуги, медичне обладнання 
тощо. 
 
19) Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом 

Протягом 2017 року реалізовувались заходи з енергозбереження, 
розвитку та реконструкції систем тепло- та водопостачання і водовідведення, 
поліпшення якості питної води, створення нових об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), технічного переоснащення та капітального 
ремонту житлових будинків, оснащення наявного житлового фонду 
будинковими засобами регулювання та обліку тощо, зокрема: 

Станом на 01 липня 2017 року у Дніпропетровській області функціонують 
2728 ОСББ, які обслуговують 2880 багатоквартирних будинків, що становить 
13,5% від загальної кількості житлових будинків (20239 будинки). 

За І півріччя 2017 року в області створено 83 ОСББ.  
За даними Мінрегіону України на сьогодні Дніпропетровська область 

посідає перше місце по кількості створених ОСББ. 
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З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних 
заходів в житловому секторі з грудня минулого року розпочалось кредитування 
заходів з енергоефективності за рахунок коштів державного бюджету (у тому 
числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів) шляхом відшкодування 
частини суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання. Банками 
АТ “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, “Приватбанк” та АТ “Укрсімбанк”, які 
залучені до програми, надано кредитів фізичним особам на придбання 
“негазових” котлів, енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних 
осіб, ОСББ/ЖБК, на суму 195,0 млн. грн. в тому числі для ОСББ (ЖБК) на суму 
8,7 млн. грн. 

Станом на 01 липня 2017 року в області будинковими лічильниками 
теплової енергії оснащено 10758 будинків, які підключені до централізованого 
опалення, що становить 89% від загальної кількості будинків. 

З метою забезпечення утримання територій населених пунктів області в 
належному стані та забезпечення чистоти і порядку здійснюються заходи з 
благоустрою: по всій території області створено 36 нових дитячих майданчиків, 
висаджено більше 20,6 тисяч дерев та 17,0 тисяч кущів (28,98 га газонів та 
квітників). Постійно проводиться робота ліквідації стихійних сміттєзвалищ 
(1688), очищаються від сміття береги водойм та річок (912 км), прибираються 
від сміття дороги (майже 8,0 тис. км), у заходах взяло участь майже 193 тис. 
чоловік. 

Виконуються роботи з капітального ремонту центрального парку 
культури та відпочинку у місті Кам'янське та реконструкції зони відпочинку в 
районі вулиці Бульварної у місті Марганець. 

 
В рамках регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на  

2006 – 2020 роки у 2017 році  передбачені кошти на реалізацію 21 проекту, які 
спрямовані на покращення забезпечення централізованим питним 
водопостачанням населення області 

За ці кошти планується будівництво 9 та реконструкцію 6 водоводів, а 
також на реконструкцію 6 насосних станцій. 

Протягом І півріччя 2017 року реконструйовано та збудовано 36 км 
водопровідних мереж, завершено облаштування насосної станції та 
встановлення 2 башт Рожновського.  

Завершено реалізацію об’єктів: 
будівництво водогону питної води населених пунктів Божедарівської 

селищної ради, Криничанського району, Дніпропетровської області”; 
нове будівництво магістрального водогону Томаківка – Кисличувате – 

Преображенка Томаківського району; 
будівництво підвідного водоводу до с. Зелена Балка Широківського 

району Дніпропетровської області”. 
На сьогодні виконуються роботи на 10 об’єктах в Дніпровському, 

Криворізькому, Магдалинівському, Софіївському та Томаківському районах. 
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В Дніпропетровської області функціонують 19 комунальних закладів, а 
саме 18 інтернатів та центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Стаціонарні 
заклади в повному обсязі забезпечені питною водою. 11 закладів на 
централізованому водопостачанні, 8 – мають власні свердловини. 
 
22) створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами 
 

Згідно з укладеними угодами Дніпропетровська область співпрацює з 
Тернопільською, Одеською, Закарпатською, Запорізькою, Кіровоградською, 
Харківською, Львівською, Полтавською областями.  

У зв’язку з поточною ситуацією тимчасово припинено виконання угод 
укладених з Донецькою, Луганською областями та м. Севастополем. 

Облдержадміністрацією здійснюється інформування підприємств, 
організацій та установ області щодо можливої участі у міжнародних 
виставково-ярмаркових заходах за кордоном та опрацьовуються пропозиції 
дипломатичних місій України щодо розвитку співробітництва з країнами їх 
перебування. 

У Національному комплексі “Експоцентр України” відбулася XXІX 
“Міжнародна агропромислова виставка “Агро-2017”. У заході взяли участь 
представники урядів іноземних держав, топ-менеджери та фахівці у сфері 
агропромислового комплексу, а також іноземного дипломатичного корпусу в 
Україні. Дніпропетровщину представляли агротовариства тваринницького 
напрямку, підприємства з виробництва вітчизняної техніки та харчової і 
переробної промисловості. 

В рамках візиту ділової делегації Дніпропетровщини до міста Магдебург 
(Федеральна Земля Саксонія-Ангальт), в період з 23 по 26 квітня 2017 року 
було проведено презентацію регіону, делегація підприємств регіону на чолі з 
президентом Дніпропетровської торгово-промислової палати Віталієм 
Жмуренком відвідали м. Магдебург (Німеччина), де мали низку зустрічей з 
бізнесом та науковцями регіону Саксонія-Ангальт, керівництвом 
Магдебурзької торгово-промислової палати, учасників делегації зустрілися з 
понад тридцятьма потенційними німецькими партнерами, відвідали низку 
професійних училищ, машинобудівних підприємств, а також меблеву 
компанію. 

В період з 6 по 8 червня 2017 року було проведено презентацію 
економічного та інвестиційного потенціалу Дніпропетровської області в 
Республіці Польща в рамках візиту підприємців регіону на виставку China 
Homelife Show 2017 та China Machinex (м. Варшава, Республіка Польща). 
Дніпропетровська делегація на чолі з регіональною торгово-промисловою 
палатою була представлена, в основному, підприємствами малого та середнього 
бізнесу, серед яких ПАТ “Дніпропетровський меблевий комбінат”, ПАТ завод 
“Павлоградхіммаш”, ТОВ “Корпорація “Агро-Союз”, ТОВ “Профіль 1991”, 
ТОВ ВП “Енергополіс”, ТОВ “Реклама-Україна”, ПП “Еко стандарт”, ТОВ 
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“УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ”, ПВСП СТО “Карлссон”, ТОВ “Китайський 
торговий дім”, ТОВ “К.Е.М.Д”, ТОВ “Тепломир Днепр”. 

Облдержадміністрацією здійснюється інформування підприємств, 
організацій та установ області щодо можливої участі у міжнародних виставко-
ярмаркових заходах за кордоном та опрацьовуються пропозиції дипломатичних 
місій України щодо розвитку співробітництва з країнами їх перебування. 

 
Децентралізація влади, реформування місцевого мамоврядування та 

адміністративно-територіального устрою 
З метою створення сприятливих умов для поступового усунення 

асиметрії у розвитку окремих територій області, перетворення на більш 
сучасну, базовану на інноваціях, активності підприємців економіку, що 
ґрунтується на оптимальному розміщенні економічних суб’єктів та 
ощадливому використанні природних ресурсів регіону, у поточному році в 
області розпочато процес децентралізації з “пілотного” проекту – 
добровільного об’єднання територіальних громад, оскільки територіально-
адміністративна реформа – головна складова процесу децентралізації. 

Дніпропетровська область одна з перших почала процес децентралізації.  
Протягом 2015-2016 років в області створено 34 ОТГ, в яких пройшли 

перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного 
сільського, селищного, міського голови. 

Всього, відповідно до Перспективного плану формування територій 
громад Дніпропетровської області передбачено створення 87 ОТГ, 13 з яких – 
міста обласного значення.  

Таким чином, залишилося створити 40 ОТГ, і це є завданням 
облдержадміністрації на 2017 – 2018 роки. 

Вже зараз по 19 ОТГ Центральна виборча коміссія призначила перші 
вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, 
селищного, міського голови на 29.10.2017 року. 

Таким чином до кінця року в області буде 53 ОТГ. 
Після створення перших 34 ОТГ, їх бюджети в середньому зросли в  

3 рази. 
Крім того, на розвиток інфраструктури з державного, обласного та 

місцевих бюджетів було додатково залучено майже 1 млрд грн, за рахунок яких 
реалізовано майже 250 проектів розвитку інфраструктури ОТГ. 

Все це дозволяє будувати нові водоводи, ремонтувати дитячі садки, 
школи та лікарні.  

Люди бачать результати фінансової децентралізації та підтримку держави 
і активно ініціюють процес об’єднання. 

Обсяг надходжень за січень – червень 2017 року до загального та 
спеціального фондів місцевих бюджетівв області склав 10760,7 млн грн, що на 
2625,0 млн грн більше аналогічного періоду 2016 року (132,3%). 
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У І півріччі 2017 році в результаті децентралізації частка надходжень до 
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті області зросла майже на  
10 відстокових пунктів і склала на 01.07.2017 – 39,2%. 

До загального фонду місцевих бюджетів у звітному році надійшло  
9661,6 млн грн, що більше ніж за січень – червень 2016 року на 2421,9 млн грн 
або на 33,5%, тому числі: 

до бюджетів міст обласного підпорядкування – 6298,9 млн грн, що більше 
ніж за січень – червень 2016 року на 1491,0 млн грн або на 31,0%; 

до бюджетів районів – 779,9 млн грн, що більше ніж за січень – червень 
2016 року (у співставних умовах з урахуванням новоутворених об’єднаних 
територіальних громад) на 186,9 млн грн або на 31,5%; 

до бюджетів об’єднаних територіальних громад – 524,7 млн грн, що у 
співставних умовах  більше ніж за січень – червень 2016 року на 120,4 млн грн 
або на 29,8%; 

до обласного бюджету – 2058,1 млн грн, що більше ніж за січень – 
червень 2016 року на 623,7 млн грн або на 43,5%. 

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за основними 
джерелами у порівнянні з І півріччям 2016 року склали: 

податку та збору на доходи фізичних осіб – 5156,3 млн грн (більше ніж за 
січень – червень 2016 року на 1373,5 млн грн (136,3%); 

земельного податку та орендної плати за землю – 1877,9 млн грн (більше 
ніж за січень – червень 2016 року на 288,8 млн грн (118,2%); 

єдиного податку – 816,4 млн грн, (більше ніж за січень – червень  
2016 року на 220,7 млн грн (137,1%); 

Надходження податків, переданих місцевим бюджетам в рамках 
децентралізації склали: 

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів – 498,6 млн грн (більше ніж за січень – червень  
2016 року на 70,4 млн грн (116,4%); 

податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки –  
88,0 млн грн (більше на 42,9 млн грн або майже у 2 рази); 

податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки 
(обласний бюджет) – 561,4 млн (більше ніж за січень – червень  
2016 року на 335,5 млн грн або у 2,5 рази). 

Додатковий ресурс дозволив місцевим органам влади області збільшити 
капітальні видатки, які у І півріччі 2017 року склали 2186,9 млн грн і 
збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на  
889,5 млн грн або 68,6%. 

Із загальної суми капітальних видатків з обласного бюджету на масштабні 
роботи з будівництва (реконструкції) та ремонту соціально-культурних об'єктів, 
об’єктів житлово-комунального господарства по всій області було виділено 
950,4 млн грн. За рахунок цих коштів будуються нові дитячі садки, 
реконструюються лікарні, придбавається нове високовартісне медичне 
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обладнання, будуються нові водопроводи і спортивні майданчики, 
ремонтуються дороги тощо. 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації  
від 07 грудня 2016 року № Р-856/0/3-16 “Про організацію роботи щодо 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування за обласною програмою в 2017 році” було заплановано у  
І півріччі 2017 року підвищити кваліфікацію 512 державним службовцям, 
підвищили кваліфікацію 523 державних службовців, у тому числі: за 
професійними програмами – 135, за програмами тематичних постійно діючих 
семінарів та програмами тематичних короткострокових  семінарів – 367 та  
21 особа взяла участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий 
державний службовець”. План з підвищення кваліфікації державних 
службовців за обласною програмою виконано на 102 %. 

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 січня  
2017 року № Р-15/0/3-17 “Про організацію роботи щодо підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування за регіональною програмою навчання на 2017 рік” у І півріччі 
2017 року підвищили кваліфікацію 76 державних службовців. 

 
 
 
 
 
 


