
ЗВІТ 
про стан виконання  

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

у І півріччі 2016 року 
 
1) Розвиток інфраструктури міст 

У січні – березні 2016 року в розвиток економіки області було 
спрямовано 4576,8 млн грн капітальних інвестицій. Питома вага в 
загальнодержавному обсязі становить 8,9%, за обсягами Дніпропетровщина 
посідає 2 місце серед областей України. 

У січні – червні 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування введено 
98,5 тис. кв. м загальної площі житла (137,4 % відносно січня – червня 
2015 року, по Україні – 99,3 %). 

У січні – червні 2016 року підприємствами області виконано будівельних 
робіт власними силами на суму 2326,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції до 
відповідного періоду попереднього року становив 93,6%. 

Частка обсягів робіт, виконаних власними силами підприємств 
Дніпропетровщини, у загальному обсязі в Україні дорівнювала 9,4%. За цим 
показником область посіла третє місце cеред регіонів країни. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 
73,1% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (10,1% та 
16,8% відповідно).  

На території Дніпропетровської області прийнято в експлуатацію житлові 
будинки загальною площею 98,5 тис.кв.м, що на 37,4% більше, ніж у 
відповідному періоді попереднього року. При цьому по Україні в цілому обсяг 
житлового будівництва навпаки зменшився на 0,7%. Введено в експлуатацыю 
750 квартир, з них у міських поселеннях – 683, у сільській місцевості – 67 
квартир. Найбільше житла (48,8%) побудовано у  
містах Дніпро та Кривому Розі (21,6%). Зростання обсягів житлового 
будівництва відбулося у 6 містах і 9 районах області, найзначніше – у 
Широківському районі та ммісті Кривому Розі. У січні –червні 2016 року 
прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 3,1 тис.м², 
що в 1,8 раза більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. 

За рахунок бюджетних коштів на кредитування молодіжного житлового 
будівництва (484,97 тис. грн) та житлового будівництва на селі (525,0 тис. грн)  
1 молода сім’я та 7 сімей у сільській місцевості отримали кредити на житлове 
будівництво. 

Пріоритетним напрямком у І півріччі 2016 року було забезпечення 
безпечних умов руху автотранспорту автомобільними дорогами загального 
користування за рахунок виконання робіт з капітального, поточного ремонту та 
експлуатаційного утримання доріг для підтримки їх в технічно-справному 
стані. 

За рахунок коштів з обласного бюджету виконано ремонт доріг площею 
390,8 тис. кв. м на загальну суму 251,53 млн грн, а саме: 



 

 

2

 

капітальний ремонт – 176,1 тис. кв. м; 
поточний ремонт – 214,7 тис. кв. м. 
За рахунок місцевих бюджетів виконано ремонт доріг площею  

1686,1 тис. кв. м на загальну суму 505,12 млн грн, а саме: 
капітальний ремонт – 202,56  тис. кв. м;   
поточний ремонт –  1483,54 тис. кв. м.   
У сфері водопровідного господарства області у 2016 році за кошти 

державного та обласного бюджетів роботи ведуться на 17 об’єктах на загальну 
суму 228,8 млн грн. У І півріччі поточного року збудовано близько 61 км нових 
магістральних та підвідних водоводів. Повне виконання робіт по об’єктам дасть 
змогу збудувати 380 км водопровідних мереж та забезпечити якісною послугою 
централізованого питного водопостачання 55 тис. сільських мешканців, які 
ніколи не мали її у своїх будинках.  

У І півріччі 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування введено в 
експлуатацію об’єкти за наступними проктами: 

реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні 
споруди від водозабору до станції очистки смт. Гвардійське Новомосковського 
району; 

будівництво підвідного водоводу Солоне – Сергіївка – Широке 
Солонянського району Дніпропетровської області; 

каналізаційні мережі смт Юр’ївка – реконструкція; 
капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового будинку по вул. 

Леніна, 123 (під’їзд 1) у м. Павлограді Дніпропетровської області; 
водовід питної води Північний ГЗК – вул. Північна с. Сергіївка 

Софіївський район, Криворізький район – будівництво; 
встановлення станції приготування та дозування розчину флокулянту на 

НФС в м. Марганець, ІІ підйом. Технічне переоснащення; 
капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці Рибалко в  

м. Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області; 
захист від підтоплення та затоплення вулиць Київська, 

Молодогвардійська, Харківська, Георгіївського, Жлоби м. Синельникове 
Дніпропетровської області (реконструкція); 

реконструкція газової котельні для опалення об’єктів соціальної сфери  
с. Широке, Криворізького району з встановленням котлів на біомасі; 

капітальний ремонт діючого водоводу с. Макорти Софіївського району 
для забезпечення питною водою м. П’ятихатки; 

реконструкція газової котельні школи с. Веселе, вул. Центральна,  
1 Веселівської сільської ради Криворізького району з встановленням котлів на 
біомасі; 

будівництво трубопроводу водопостачання сел. Південне та сел. 
Залізничників м. Павлограда; 

нове будівництво підвідного водоводу до м. Апостолове; 
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капітальний ремонт благоустрою ділянок у районі буд. № 25-а, 65, 75, 
83, 87, 146, 148, 150, 152, 154, 160 по вул. Робочій у Красногвардійському 
районі м. Дніпропетровська. І черга; 

система водопостачання південної частини смт. Царичанка 
Дніпропетровської області – реконструкція; 

реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55-го 
блочка м. Дніпропетровська (І черга); 

реконструкція вузлів обліку води та електроенергії на ділянках ДМП ВКГ 
“Дніпро – Західний Донбас”, враховуючих перекидання води у маловодні 
регіони; 

будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського 
району; 

реконструкція мережі водопостачання в селищі Курилівка 
Петриківського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дороги по вул. Косяка від вул. Карла Маркса до вул. 
Дитюка в с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова від буд. № 55 до буд. № 93 с. 
Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт частини дороги по вул. Безіменна від вул. 
Комсомольська до об’їзної дороги за житловим будинком № 7 по вул. Горького 
с. Катеринівка Петропавлівського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт частини дороги по вул. Будьонного в с. 
Привовчанське Дніпропетровської області”; 

капітальний ремонт вул. Гагаріна смт. Царичанка Царичанського району 
Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна у смт. Царичанка 
Царичанського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт дороги по вулиці 14 Гвардійської дивізії у смт. 
Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт магістральних водопроводів 1,2 діаметром 1200 мм 
ДМП ВКГ “Дніпро – Західний Донбас”; 

капітальний ремонт дороги по вул. Жовтнева від буд. № 133 до буд.  
№ 156 в с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області; 

капітальний ремонт ділянки магістральних трубопроводів КП ДОР 
“Аульський водовід” ПК 130 - ПК 132; 

капітальний ремонт проїзної частини вул. Робочої в м. Дніпропетровську. 
 
2) Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального 
розвитку 

Підприємствами транспортного комплексу за І півріччя 2016 року 
перевезено 50,42 млн тонн вантажів, що на 2,1% більше рівня І півріччя  
2015 року, вантажообіг склав 12,75 млрд тонно/км (на 4,7% більше ніж за  
І півріччя 2015 року).  
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Послугами пасажирського транспорту скористалися 167,84 млн 
осіб, пасажирообіг склав 2816,7 млн пасажиро/км, що відповідно на 22,3% та на 
10,3% менше, ніж за І півріччя  2015 року. 

На 6,4% зросли обсяги перевезення пасажирів залізничним транспортом. 
Протягом І півріччя 2016 року за власні кошти УДППЗ “Укрпошта” 

здійснено:  
ремонти на об’єктах поштового зв’язку, обсяги фінансування робіт – 

521,0 тис грн.; 
придбано та впроваджено в експлуатацію 277 одиниць комп’ютерної 

техніки на 581,0 тис грн; 
влаштовано пандус в одному об’єкті поштового зв’язку – 21,0 тис грн.  

 
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). 

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 

У 2016 році передбачено державну підтримку за програмою “Фінансова 
підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 
кредитів” – кошти державного бюджету спрямовуватимуться суб’єктам 
господарювання на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у 
національній валюті банківськими кредитами. Обсяг кошторисних призначень 
підприємствам-позичальникам агропромислового комплексу області на  
2016 році складає 19,1 млн грн.  

Крім того, суб’єктами господарювання агропромислового комплексу для 
проведення комплексу весняно-польових робіт залучено 126,0 млн грн 
кредитів, наданих комерційними банками.  

Протягом І півріччя 2016 року за рахунок власних коштів підприємств: 
розроблено проектну документацію на будівництво свинокомплексу на 

5000 голів свиноматок потужністю виробництва 680 тис. тонн свинини на рік, 
крім того, буде створено 70 нових робочих місць (ТОВ “Агрокомплекс “Прайм” 
Солонянського району); 
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продовжується будівництво 7 нових бригад по 9 пташників з 
вирощування курчат-бройлерів, також буде створено 56 нових робочих місць  
(ПрАТ “Оріль – Лідер”); 

продовжується будівництво ІІ черги звірівницької ферми з вирощування 
норки на 110 тис. голів самок норки та виробництва 483 тис. шкурок, буде 
створено 70 нових робочих місць (ТОВ “Виробничо – будівельна компанія 
“Агропромінвест” Петриківського району); 

в Васильківському районі на базі сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу “Зерновий” проводиться будівництво елеватора потужністю по 
зберіганню зерна 38 тис. тонн. Виконавцем програми є канадська урядова 
організація Об’єднання співробітництва для міжнародного розвитку 
(СОКОВЕДІ).Кошторисна вартисть проекту 13,3 млн. канадських доларів. 

завершено будівництво І черги звірівницької ферми з вирощування 
норки, завезено 24 тис. голів маточного поголів’я з Данії (ТОВ “Виробничо – 
будівельна компанія “Агропромінвест” Петриківського району); 

завершено реконструкцію молочної ферми потужністю 2000 тонн молока 
на рік, введено в дію доїльний зал на 400 корів та приміщення для утримання 
корів на 190 голів ( ТОВ “Агрофірма “Красний Забойщик” Криворізького 
району); 

завершено будівництво міні-ферми у фермерських господарствах 
“Губенко” (с. Попасне) та “Оазис” (с. Знаменівка) з поголів’ям корів 60 та  
20 відповідно. 

 
Відповідно до програми розвитку земельних відносин і охорони земель у 

Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 25 березня 2011 року № 73-5/VІ, у 2016 році затверджені 
видатки з обласного бюджету 1260 тис. грн на розробку документації із 
землеустрою для реалізації права учасників та членів сімей загиблих 
антитерористичної операції на безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
Надійшло фінансування у 1 півріччі 2016р з обласного бюджету – 262,6 тис. 
грн, перераховано виконавцю фізичній особі – підприємцю відповідно до 
наданих затверджених проектів за послуги із виготовлення 285 проектів 
землеустрою – 262,6 тис.грн.  

Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на  
2016 рік” від 04 грудня 2015 року № 705-35/VI (зі змінами) на виконання 
заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у 
Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки у 2016 році кошторисні 
призначення 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 складають  
2500 тис. грн. Субвенцію отримуватимуть 22 районних та 11 міських бюджетів. 
Згідно плану асигнувань на 2016 рік передбачено фінансування заходів 
починаючи з липня 2016 року. 
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В області діє програма відновлення систем зрошуваного 
землеробства у Дніпропетровській області на 2013 – 2021 роки, затверджена 
рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 390-17/VІ. Всього 
затверджені видатки на 2016 рік – 2800,0 тис. грн.  

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

У рамках реалізації Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, 
затвердженого розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 16.03.2016  
№ 184-р, Мінагрополітики, міжнародним проектом “Вдосконалення системи 
контролю безпечності харчових продуктів в Україні” та за сприянням 
управління агропромислового комплексу облдержадміністрації у травні  
2016 року 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”. 

Система управління якістю (ISO серій 9000, 14000, 22000) впроваджена 
(сертифікована) на п’ятдесяти дев’яти підприємствах харчової та переробної 
промисловості області. У стані впровадження – на одинадцяти підприємствах 
області. 

Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) 
впроваджена (сертифікована) – на п’ятдесят одному підприємстві харчової 
промисловості. У стані впровадження – на тринадцяти підприємствах області. 

 
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 2016 року 
реалізація регіональної політики у сфері туризму зосереджується на: 

просування Дніпропетровської області на внутрішньому ринку як 
туристичного регіону; 

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; 
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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: 
У І півріччі 2016 року на базі професійно-технічних навчальних закладів 

області створено 2 навчально-практичні центри сучасних виробничих 
технологій. 

З метою розширення діяльності в регіоні освітньої Програми 
“Профілактика ВІЛ на робочих місцях у навчальних закладах” і освітнього 
інструменту “Маршрут Безпеки” 19 професійно-технічних навчальних закладів 
взяли участь у проекті (категорії заступників директорів з навчально-виховної 
роботи, практичних психологів та соціальних педагогів). 

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’язбережувальні технології по профілактиці  
ВІЛ-інфекції, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України проведено 
конкурс щодо відбору загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів для облаштування 30 базових сучасних тренінгових кабінетів.  
За підсумками конкурсу визначені переможцями 26 загальноосвітніх 
навчальних заклади (міста Дніпро, Кам’янське, Павлоград, Кривий Ріг, 
Нікополь, Тернівка, Васильківського, Новомосковського П’ятихатського, 
Верхньодніпровського, Павлоградського району) та 4 професійно-технічні 
навчальні заклади (міста Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг), на базі яких будуть 
відкриті такі кабінети. 

 
Вища освіта, наука та молодь: 
За підтримки уряду США у лютому – квітні 2016 року у 4 містах області 

(м.Дніпропетровськ, м.Дніпродзержинськ, м.Кривий Ріг, м.Павлоград) було 
організовано безкоштовні курси підготовки до ЗНО для внутрішньо 
переміщених осіб. Загалом вищезазначені курси відвідало 114 осіб. 

Також на умовах співпраці в рамках Української ініціативи з підвищення 
впевненості (UCBI) з листопада 2015 року по квітень 2016 року департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації за матеріалами підтримки Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) було передано 10 тис. наборів шкільного 
канцелярського приладдя для учнів 1 – 11-х класів з родин внутрішньо 
переміщених осіб та учасників АТО. 
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6) Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів 

Протягом І півріччя 2016 року на Дніпропетровщині відбулись 58 візитів 
представників іноземних держав, міжнародних організацій, а саме: 
Федеративної Республіки Німеччина, Сполучених Штатів Америки, Китайської 
Народної Республіки, Фінляндської Республіки, Республіки Білорусь, 
Великобританії, Республіки Литва, Французської Республіки, Швейцарської 
Конфедерації, Республіки Австрія, Республіки Польща, Республіки Індія. 

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 травні 2016 року у Дніпропетровській області було проведено засідання 
Міжнародного Трейд-клубу, а також українсько-литовський бізнес-форум. 

У Національному комплексі “Експоцентр України” відбулися XXVII 
“Міжнародна агропромислова виставка “Агро-2016”. У заході взяли участь 
близько 900 учасників, серед них – перші особи держави, керівництво АПК всіх 
регіонів України, представники компаній з 16 країн світу та більше  
60 підприємств Дніпропетровщини. 

Крім цього, за безпосередньої організаційної підтримки 
Дніпропетровської торгово-промислової палати у спеціалізованій виставці 
“China Homelife Show 2016” (м. Варшава, Польща) взяли участь  
50 представників підприємств області. 

При облдержадміністрації продовжує роботу інвестиційний центр (для 
підтримки діяльності в області інвесторів, у тому числі закордонних) та Центр 
міжнародного грантрайтинга. 
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У І півріччі 2016 року 99 державних службовці та посадових 
осіб 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. 

Надано понад 50 роз’яснень нормативно-правових актів, у тому числі з 
питань ліцензування експорту/імпорту товарів щодо виконання 
зовнішньоекономічних зобов’язань; державної реєстрації (перереєстрації) 
іноземних інвестицій та її анулювання. 

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). 

Крім цього, у червні укладено 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 2016 року реалізація регіональної політики у сфері 
підприємництва відбувалася в рамках “Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2016 роки”, 
затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2014 року № 587-28/VI  
(зі змінами) (далі – Програма). 

Згідно Програми впродовж 2016 року була проведена низка заходів: 
засідання круглих столів, наради, семінари, практичні тренінги з актуальних 
питань ведення бізнесу. 

19 січня 2016 року проведено круглий стіл з представниками малого та 
середнього бізнесу на тему: “Формування економічних представництв 
Дніпропетровщини в країнах ЄС” за участю керівництва облдержадміністрації. 

22 січня 2016 року проведено семінар для підприємців регіону на тему: 
“Хочу експортувати! Скажіть, з чого почати”. 

09 лютого 2016 року у Дніпропетровську відбулось виїзне засідання Ради 
з просування на експорт при Мінекономрозвитку. 
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19 лютого 2016 року спільно з Дніпропетровським університетом 
ім. Альфреда Нобеля проведено форум на тему: “Туристично-екскурсійна 
справа як важіль розвитку регіону” 

06-07 та 25-26 лютого 2016 року проведено семінар для представників 
бізнесу на тему: “Бухгалтерський облік для приватного підприємця”. 

31 березня 2016 року проведено розширене засідання Регіональної ради 
підприємців у Дніпропетровській області на тему: “Інноваційний сегмент 
національної економіки: проблеми розвитку та шляхи вирішення” 

06 квітня 2016 року проведено семінар-нараду ”Ділова досконалість – 
основа успіху та конкурентоспроможності підприємств та економік”. 

7 квітня 2016 року проведено семінар ”Антикорупційні ініціативи у сфері 
бізнесу: нове законодавство України та рекомендації щодо його застосування 
на основі міжнародного досвіду”. 

14 квітня 2016 року проведено семінар ”Відділ продажу у B2B секторі: 
основи побудови системи гарантованого збуту, зниження впливу людського 
фактору”. 

26 квітня 2016 року проведено семінар ”Експорт – прибутковий бізнес”. 
27 квітня 2016 року проведено розширене засідання Регіональної ради 

підприємців у Дніпропетровській області ”Приватна медицина 
Дніпропетровщини – перспективи розвитку”. 

17 травня 2016 року проведено семінар ”Самозайнятість сільського 
населення та розвиток підприємництва в сфері зеленого туризму 
Дніпропетровщини”. 

1 червня 2016 року до ”Дня захисту дітей” вручено сертифікати на 
безкоштовні кнсультаційно-лікувальні та навчальні послуги дітям батьків 
загиблих та інвалідів учасників АТО. 

За І півріччя 2016 року в зазначених заходах прийняли участь понад 1000 
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або планують розпочати 
власний бізнес. 

З червня 2016 року в приміщенні облдержадміністрації працює офіс 
Регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області (пр. Поля,1, к. 308) 
та гаряча лінія з питань започаткування та ведення бізнесу. Метою роботи Ради 
є ефективна підтримка представників бізнесу, надання кваліфікованих 
відповідей на проблемні питання у сферах цивільного та господарського права, 
юридичного супроводження суб’єктів малого та середнього бізнесу, обліку та 
оподаткування, складання фінансової звітності, зовнішньоекономічної 
діяльності, організації господарської діяльності на промислових підприємствах, 
комерціалізації інновацій та інших сфер діяльності.  

Звернутися можна за телефонами (056) 770-90-35, 742-83-42 (в робочі дні 
з 10-00 до 16-00) або на е-mail: RR.Business@dp.gov.ua. 

За даними Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за  
І півріччя 2016 року кількість малих та середніх підприємств, зареєстрованих як 
платники податків (без урахування великих платників податків), становить 
185479 одиниць. Кількість фізичних осіб-підприємців становить 149248 осіб. 
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Загальна кількість суб’єктів підприємництва, які сплачували 
податки (без урахування великих платників податків), за І півріччя 2016 року 
становить 104192 суб’єкти, з них: 10084 – малі та середні підприємства, 80035 – 
фізичні особи-підприємці. 

У свою чергу малий та середній бізнес є однією зі сфер забезпечення 
зайнятості населення, запобігання безробіттю та створення нових робочих 
місць. Станом на І півріччя 2016 року на малих та середніх підприємствах 
області працює 268363 особи, з них на малих підприємствах – 84443 особи, на 
середніх – 183920 осіб. 

 
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 2016 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, що на сторінці постійно оновлюється змістовна та цікава 
інформація, розміщуються відео та фото матеріали, департаментом надаються 
відповіді на коментарі та 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-
2016”. За результатами проведення акції складено звіт. 

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 2,93% від 

загальної території області, кількість природоохоронних об’єктів –  
177 одиниць. 

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

Крім того, протягом І півріччя 2016 року було розроблено Проект 
створення національного-природного парку “Орільський”, який розташований  
на території п’яти районів Дніпропетровської області (Магдалинівський, 
Новомосковський, Царичанський, Петриківський, Юр’ївський), та проводилась 
робота з отримання схвалення клопотання про створення національного 
природного парку  Міністерством екології та природних ресурсів України, 
погодження проекту створення національного природного парку “Орільський” 
з райдержадміністраціями, сільськими/селищними радами Новомосковського, 
Петриківського, Магдалинівського, Царичанського, Юр'ївського районів 
Дніпропетровської області. 

На цей час 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”. 

З початку року туристичний потенціал Дніпропетровської області 
активно популяризувався в засобах масової інформації.  

На офіційному сайті облдержадміністрації розміщено інформацію під 
назвою “Старовинні рецепти українських страв та давні зимові традиції”, яка 
висвітлює переваги відпочинку мешканців та гостей Дніпропетровщини в 
сільській місцевості. Учасники прес-конференції на тему “Розвиток зеленого 
туризму в Дніпропетровській області”, що відбулась в інформаційно-
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аналітичному агентстві “Мост-Днепр”, та телевізійної програми 51 каналу 
“Наживо” “Зелений туризм на Дніпропетровщині” розповідали про розвиток 
своїх туристичних об’єктів, нові екскурсійні маршрути та можливі варіанти 
відпочинку для населення. 

Криворізькою міською владою організовано інформаційний прес-тур для 
міських та київських журналістів. Результатом став вихід на всеукраїнському 
каналі ICTV, під час чергового інформаційного випуску програми “Факти”, 
сюжету “Промисловий туризм у Кривому Розі: екскурсії затопленими 
кар’єрами” (28 червня).  

Перспективні напрями, нові тенденції сфери туризму в області 
обговорювалось під час одного з пленарних засідань Всеукраїнської науково-
практичної конференції науковців, молодих вчених та студентів “Актуальні 
проблеми та перспективи сталого розвитку підприємств та регіонів України” 
організованої Дніпропетровським гуманітарним університетом. 

У Царичанському районі на території історичного комплексу 
Китайгородських церков вдев’яте пройшов фестиваль “Паска красна на 
Приоріллі”. На захід, який відбувся на другий день Світлого Христового 
Воскресіння, приїхали учасники і гості з сусідніх Харківської та Полтавської 
областей. У рамках фестивалю пройшла виставка майстрів народного 
мистецтва, парад велетенських писанок і яскравих вишиванок, виступи дитячих 
творчих колективів. 

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації спільно з 
сільською садибою “Козацький хутір “Галушківка” в с. Гречане Петриківського 
району організовано фестиваль “Галушка”. Такий захід проводився з метою 
підтримки самозайнятості, розвитку сільського туризму та малого 
підприємництва на селі, а також популяризації українських народних обрядів, 
звичаїв та традицій. Більше 3 тисяч відвідувачів пригощали національними 
стравами – галушки та вареники. Зранку нащадки козаків запровадили веселі 
конкурси та народні розваги. Гарний настрій створювали численні творчі 
колективи та виконавці. Працювало на фесті й Містечко майстрів.  

У місті Нікополі вперше відбувся історико-культурний фестиваль “Серце 
великої Скіфії” та культурний симпозіум “Скіфія, Скіф та Я”. До міста завітали 
скульптори з різних міст, аби створити тематичні керамічні скульптури. 

У лютому спільно з Дніпропетровським університетом імені Альфреда 
Нобеля проведено форум “Туристично-екскурсійна справа як важіль розвитку 
Дніпропетровського регіону”. У заході взяли участь екскурсоводи, краєзнавці, 
музейні працівники, представники профільних вищих навчальних закладів 
області, студенти та інші зацікавлені особи, загалом понад 50 осіб. Найкращих 
екскурсоводів відзначили дипломами за розвиток своєї справи.   

З метою налагодження ділових зв’язків провідні туроператори області у 
форматі круглого столу зустрічались у березні з представником Національного 
інституту розвитку (INPROTUR) (Аргентина) Дмитром Говором, у травні – з 
провідним менеджером компанії “BALTIC CONCIERGE” (Литва) Леонардом 
Яскевичем. 
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У травні в приміщенні Петриківської райдержадміністрації 
проведено семінар “Самозайнятість сільського населення та розвиток 
підприємництва в сфері зеленого туризму на Дніпропетровщині”. У семінарі 
взяли участь більше 50 осіб з різних районів області.  

Спеціалісти департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 
взяли участь у всеукраїнських заходах на яких обговорювали стан, 
перспективи, подальші кроки з розвитку туризму в Україні: 

6 квітня у парламентських слуханнях на тему: “Розвиток туристичної 
індустрії, як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості 
України”; 

20 – 21 червня у міжнародній конференції “Брендинг дестинацій: 
запорука побудови успішної репутації”. 
 
9) Розвиток транскордонного співробітництва 

Станом на 01.07.2016 на території Дніпропетровської області на стадії 
реалізації знаходяться 17 проектів міжнародної технічної та фінансової 
допомоги.  

Дніпропетровська облдержадміністрація виступає бенефіціаром/ 
реципієнтом 7 проектів МТД загальною контрактною вартістю понад  
33,2 млн Євро, серед них: “Розвиток молочного бізнесу в Україні” – 2, “Проект 
розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні” 
(донором виступає Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, 
торгівлі та розвитку Канади) – 1; “Технічна допомога підтримки для 
українських муніципалітетів” – 3, “Розвиток молочного тваринництва і низька 
продуктивність сільськогосподарських ринків” – 4, “Українська регіональна 
платформа громадських ініціатив” (донором виступає Європейський Союз) – 5; 
“Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ – Розробка 
Системи Електронної Оплати Проїзду” – 6. 

Територіальні громади Дніпропетровської області залучені до реалізації 
проектів “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III фаза” 
(Європейський Союз/ ПРООН), “Підтримка децентралізації в Україні” 
(Швейцарія/ DESPRO), “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури” 
(Український фонд соціальних інвестицій V фаза 1 та 2 у співпраці з урядом 
Федеративної Республіки Німеччина через Німецький банк розвитку KfW).  

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 № 153 (зі змінами та доповненнями), 
облдержадміністрація до 30 числа місяця, що настає за звітним, направляє 
інформацію про результати поточного/заключного моніторингу діючих 
проектів міжнародної технічної допомоги, за якими Дніпропетровська 
облдержадміністрація є бенефіціаром. 
 
10) Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 
енргоефективності в регіонах 
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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 5 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 протягом І півріччя 2016 року: 

на підприємствах харчової промисловості: 
ПАТ “Дніпровський крохмалепатоковий комбінат” – проведена заміна 

газової сушарки зародку на парову; капітальний ремонт замочних чанів 
крохмального цеху (зниження споживання природного газу); 

ПрАТ з ІІ “Дніпропетровський олійноекстракційний завод” – здійснено 
технічне переозброєння трансформаторних станцій (економія енергоресурсів). 

на підприємствах ГМК:  
ПАТ “ДМК ім. Ф.Е.Дзержинського” – розпочато спорудження 

газифікатора та ємності під рідкий азот, аргон, кисень, що дозволить скоротити 
споживання електроенергії на 977 тис.кВтг/рік (завершення у 2017 році), 
продовжено реконструкцію доменного цеху з будівництвом установки 
приготування й вдування пиловугільного палива у доменні печі №№ 1М, 8, 9, 
12, яке дозволить скоротити використання коксу на 370 тис.тонн та природного 
газу на 102 млн.м3 (завершення заплановано до кінця поточного року); 

ПАТ “Євраз – ДМЗ ім. Петровського” – забезпечено продовження 
будівництва в доменному цеху спеціальної установки для вдування у доменні 
печі пиловугільного палива (завершення заплановано у 2020 році); 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” – виконанно будівельно-монтажні 
роботи комплексу технології вдування пиловугільного палива (ПВП) на 
доменній печі № 9, збудована 21 газоочисна установка (ГОУ), виконуються 
пуско-налагоджувальні роботи на ГОУ, використання технології вдування ПВП 
дозволить знизити використання природного газу на 140 млн. м3 /рік 
(розрахунково), розпочато впровадження комплексу системи вдування 
біопалива для часткового заміщення природного газу на обертових печах №№ 
3, 4, 5, що дозволить знизити використання природного газу на 80% 
(завершення заплановано у 2017 році), виконано капітальний ремонт котла  
ТП-170 № 5 ТЕЦ – 3, розрахунковий обсяг економії природного газу складе  
0,5 млн.м3/рік; 

ПАТ “ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод” – упроваджено 
систему енергетичного менеджменту відповідно до Міжнародного стандарту  
ISO 50001:2011, складовою частиною якого є проведення енергетичного аудиту 
та отримано сертифікат відповідності № 1234051368 TMS, розпочато роботи з 
встановлення перетворювачів частоти на електроприводи димососа та 
вентилятора котла № 1(завершення заплановано у 2017 році). 
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За результатами роботи в І півріччі 2016 року споживання 
електроенергії в цілому по області у порівнянні з аналогічним періодом 2015 
року збільшено на 115,19 млн. кВт*год, або на 0,93 %, насампред за рахунок 
підприємств промисловості – на 114,26 млн. кВт*год, або на 1,27 % та 
Укрзалізниці – на 40,85 на млн. кВт*год, або на 74,62 %, але підприємствами 
водопровідно-каналізаційного господарства – зменшено на 19,41 млн. кВт*год, 
або на 7,89 %.  

Порівняння обсягів газоспоживання за І півріччя 2015 та 2016 років 
свідчить про зменшення на 226,65 млн. куб. м, або на 9,6%, в тому числі 
підприємствами теплокомуненерго – на 9,19 млн. куб. м або на 2,3 %.  

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

На 2016 рік в області заплановано впровадження 31 проекту, 
спрямованого на переведення споживачів з природного газу на інші види 
палива та енергії на загальну суму 198,8 млн. грн., обсяг природного газу, 
заміщеного у результаті впровадження проектів складе 174,6 млн. куб. м. За  
І півріччя 2016 року впроваджено 3 проекти в бюджетній сфері та 2 – у 
промисловості, за рахунок впровадження яких заміщено 1,6 млн. куб. м, а 
також знаходиться на стадії підписання акту введення в експлуатацію проект 
реконструкції мережі опалення та заміни котлів на котли на біомасі Камянської 
ЗОШ с. Камянське Нікопольського району. 

У звітному періоді ТОВ “Альтернативні енергоресурси" реалізовано 
інвестиційний проект переведення газової котельні за адресою вул. Космічна, 
17б, м. Дніпро Дніпропетровської області на альтернативні види палива та 
введена в експлуатацію модульна твердопаливна котельня на пелетах 
потужністю 10,5 МВт, яка забезпечує теплом та цілорічним гарячим 
водопостачанням заклади охорони здоров’я, серед яких КЗ “Клінічний 
онкологічний диспансер” ДОР”, КЗ “Дніпропетровський обласний 
перенатальний центр зі стаціонаром” ДОР”, КЗ “Дніпропетровська міська 
лікарня № 8” ДОР”, КЗ “Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” 
ДОР”. Щорічна економія природного газу складе близько 2,7 млн. куб. м. За 
звітній період зазначеною котельною вироблено 4417,334 Гкал теплової енергії. 

Розпочато будівництво комплексу по виробництву тепла та гарячої води 
на пташниках в с. Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області 
ПАТ “ПК Дніпровський” з використанням відходів сільськогосподарського 
виробництва, введення в експлуатацію ІІ квартал 2017 року, орієнтовний обсяг 
заміщення природного газу після введення в експлуатацію – 4583 тис. куб. м на 
рік, планова потужність – 9,1 МВт, обсяги виробництва теплової енергії –  
8,2 тис. Гкал.  

В рамках реалізації інвестиційного проекту “Реконструкція системи 
теплопостачання ряду навчальних закладів” міста Верхньодніпровська 
Дніпропетровської області у звітному періоді було встановлено модульний 
теплогенератор ТМ-1600 контейнерного типу на твердому паливі потужністю 
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1,6 МВт, який постачає теплову енергію для КЗ “Верхньодніпровська 
СЗШ № 5 І-ІІІ ст.”. За звітний період вироблено 803,55 Гкал теплової енергії, 
економія природного газу склала – 84,35 тис. куб. м. 

У Синельниковському районі протягом січня – липня 2016 року  
С(Ф)Г “Рой” встановлені 4 твердопаливні котли сумарною потужністю  
1,2 МВт, якими вироблено 71,6 Гкал теплової енергії. 

По області ведеться активна робота з розвитку альтернативної та 
відновлювальної енергетики. За результатами І півріччя 2016 року частка 
сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, 
відсотків до загальної потужності котелень регіону складає – 12,9 %. За звітний 
період котельними, які працюють на альтернативних видах палива вироблено 
1058,4 тис. Гкал теплової енергії.  

За І півріччя 2016 року суб’єктами господарювання вироблено 175 т 
твердого біопалива (паливні брикети), 10010 тис. куб. м біогазу, 696758,36 тис. 
куб. м коксового газу, 5421100 тис. куб. м доменного газу. 

Вітроелектростанцією ТОВ “Екоспецтранс” потужністю 0,003 МВт, яка 
розташована у м. Кривий Ріг у І півріччі 2016 вироблено електричної енергії  
3,8 кВт*год. 

 
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 вимог Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі 
– Закон), розробка проектів регуляторних актів Дніпропетровської 
облдержадміністрації у І півріччі 2016 року здійснювалась згідно із 
затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, 
оприлюдненому на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у мережі 
Інтернет (www.adm.dp.gov.ua). До зазначеного Плану увійшло 3 проекти 
регуляторних актів з урахуванням змін, які вносилися з початку року. 

Проекти регуляторних актів облдержадміністрації, 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. У 
ІІ кварталі цього року було опубліковано 152 повідомлення про оприлюднення 
цих документів, згодом до змісту яких надійшло 58 пропозицій та зауважень 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.  

З початку 2016 року місцевими регуляторними органами проведено  
223 заходи з публічних обговорень проектів регуляторних актів, зокрема  
117 громадських слухань, 65 круглих столів, 3 семінари та 38 форумів і зборів. 

Крім того, здійснено 207 відстежень результативності прийнятих 
регуляторних актів, з яких 91 – у ІІ кварталі поточного року.   
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Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування вживалися систематичні заходи щодо залучення бізнес-
спільноти до регуляторних процесів, забезпечення участі підприємців у 
підготовці проектів нормативно-правових актів та забезпеченні перегляду 
прийнятих регуляторних актів.  

У поточному році було продовжено роботу щодо оптимізації сфери 
надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності.  

Відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги” у 
Дніпропетровській області створено 38 центрів надання адмінстартивних 
послуг (далі – ЦНАП), які функціонують в обласному центрі, 12 містах 
обласного значення, 22 районах регіону та 3 – при об’єднаних територіальних 
громадах (Апостолівська міська, Слобожанська селищна, Богданівська сільська 
об’єднані територіальні громади).  

Станом на 30 червня 2016 року всього в регіоні надано  
202682 адміністративні послуги  та 147484 консультації.   

Всього через міські ЦНАП надано 129134 адміністративні послуги (або 
63,7% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та  
80559 консультацій (або 54,6% від загальної кількості наданих консультацій в 
області). 

Всього через районні ЦНАП надано 73548 адміністративних послуг (або 
36,3% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 
66925 консультацій (або 45,4% від загальної кількості наданих консультацій в 
області). 

У І півріччі 2016 року на Дніпропетровщині відкрито чотири нових офіси 
ЦНАП.  

09 червня 2016 року відбулося урочисте відкриття 2-х філій ЦНАП у 
Дніпровському та Південному районах м. Кам’янське (Дніпродзержинськ). 
Нові Центри обслуговують 130 тис. жителів міста і працюють за принципом – 
доступно всім та зручно для кожного. Всі 3 офіси (центральний офіс та 2 філії) 
працюють в єдиній системі: електронна черга, електронна система оцінка 
якості, відеоспостереження. В кожній із філій надається повний спектр 
адміністративних послуг центрального офісу ЦНАП – 110 послуг 
територіальних органів виконавчої влади та виконавчих органів міської ради, а 
також 28 найбільш популярних послуг муніципальних підприємств. Філії 
ЦНАП облаштовані всіма необхідними системами та засобами для 
комфортного перебування громадян і отримання необхідних послуг. Тут – 
банківські термінали, кавомат, кулер, вільна WI-FI зона, гостьовий паркінг, 
доступ до Інтернету. Кожен із заявників може відстежити стан розгляду своїх 
документів в “Особистому кабінеті” на порталі e-services.dp.gov.ua. Про 
готовність документів заявників сповіщають SMS-повідомлення. 

З 05 травня фактично приймає людей ЦНАП Апостолівської міської 
об’єднаної територіальної громади. Наразі надаються власні послуги міської 
ради з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб, але незабаром 



 

 

19 

 

відвідувачі зможуть скористатися послугами у сфері земельних відносин 
(як власними міської ради, так і послугами Держгеокадастру), а також в галузі 
будівництва. У рамках грантової підтримки Німецького товариства 
міжнародного співробітництва (GIZ) розпочалися ремонтні роботи приміщення 
ЦНАП в м. Апостолове, після чого кількість адміністративних послуг буде 
поступово збільшуватися. 

Також 12 травня 2016 року відбулося урочисте відкриття ЦНАП 
виконкому Слобожанської (Ювілейної) селищної ради. 24 травня його роботу 
було презентовано Віце-прем’єр-міністру – Міністру регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубку. У ЦНАП 
можна отримати близько 80 адміністративних і соціальних послуг селищної 
ради. Це, насамперед, послуги виконавчої влади, зокрема ДМС – оформлення й 
видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, 
втраченого або викраденого, вклеювання фото при досягненні необхідного віку. 
А також власні послуги селищної ради – реєстрація та зняття з реєстрації місця 
проживання осіб, надання матеріальної допомоги учасникам АТО та людям 
похилого віку до ювілейних дат, видача довідок про склад сім’ї для 
призначення деяких видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, 
дозвільні документи на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, копії 
рішень селищної ради у сфері земельних відносин тощо. 

У зв’язку з набуттям з 04 квітня поточного року адміністраторами ЦНАП 
повноважень з накладення адміністративних стягнень у вигляді попередження 
для громадян, що проживають без паспорта, за недійсним паспортом або без 
реєстрації місця проживання, а також відсутністю єдиного Порядку 
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на рівні держави, 
Дніпропетровська облдержадміністрація першою в Україні ініціювала 
вирішення проблеми і розробила нормативно-правовий акт, який визначає 
покроковий алгоритм оформлення, розгляду та обліку таких матеріалів у ЦНАП 
не в локальному масштабі, а на території всієї області. Порядок з оформлення 
матеріалів про адміністративні правопорушення адміністраторами ЦНАП 
Дніпропетровської області затверджений розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 28 квітня 2016 року № 203-Р/0/3-16, зареєстрованим у 
Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 06 
травня 2016 року за № 15/1909.   

Цей документ встановлює загальні правила, запроваджує єдині стандарти 
для всіх ЦНАП, а також затверджує уніфіковані зразки бланків протоколів і 
постанов, журналів обліку матеріалів про адміністративні правопорушення, 
видачі бланків протоколів і постанов.  

Крім того, облдержадміністрацією завершено роботи з формування 
загальної електронної бази адміністративних правопорушень 
Дніпропетровської області з метою обліку повторних правопорушень у ЦНАП 
та подальшого винесення штрафних санкцій, надходження від яких 
спрямовуватимуться до місцевих бюджетів регіону. Для втілення цього 
рішення були використані технічні можливості єдиного програмно-технічного 
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комплексу облдержадміністрації “Регіональний віртуальний офіс 
електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”. 
Вищезазначену базу наповнюють не лише ЦНАП регіону, а й органи реєстрації, 
утворені при сільських, селищних, міських радах районного значення, які 
працюють поза межами ЦНАП. Це унікальний проект на теренах усієї України.  

35 ЦНАПів регіону підключені до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. Близько 91% ЦНАП області (12 міських та 20 – районних) 
активно працюють щодо прийому та видачі оформлених документів суб’єктам 
звернення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
Станом на 01 липня 2016 року через ЦНАП прийнято 13737 заяв та запитів від 
громадян і суб’єктів господарювання. Лідерами є ЦНАП Царичанської  
(2292 заяви) та Петриківської райдержадміністрацій (1483 заяви), а також 
Криворізької міської ради (1436 заяв). 

З квітня поточного року ЦНАП області долучилися до пілотного проекту 
спільно з порталом iGov.org.ua щодо здійснення державної реєстрації бізнесу та 
змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в 
елетронному режимі для суб’єктів звернення з усієї України.   

В області нараховується: 28 бізнес-центрів, 7 бізнес-інкубаторів, 
1 технопарк, 9 лізингових центрів, 1 фонд підтримки підприємництва,  
2 інвестиційних фонди, 18 інформаційно-консультативних установ тощо.  

З метою стимулювання підприємницької ініціативи та залучення до цього 
сектору економіки безробітного населення міськими та районними центрами 
зайнятості здійснювались систематичні навчання основам підприємництва з 
використанням інтенсивних модульних технологій, зокрема проведено  
309 таких заходів. Протягом І півріччя 2016 року одноразову виплату допомоги 
по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали  
282 безробітних на загальну суму 4873,6 тис.грн. 

 
12) Створення умов для продуктивної праці населення 

Протягом січня – червня 2016 року для створення умов для продуктивної 
праці населення та зменшення рівня безробіття: 

1. надавалась одноразова допомога для організації підприємницької 
діяльності; 

2. здійснювалась компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

3. проводились інформаційні заходи з метою заохочення суб’єктів 
підприємницької діяльності до створення нових робочих місць. 

За І квартал 2016 року рівень безробіття (за методологією МОП) 
становить 7,9%. 

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 
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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, а саме: ярмарки вакансій на базі Дніпропетровського 
державного аграрного університету, Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури, Дніпропетровського національного університету 
ім. О. Гончара, Дніпропетровського університету імені А.Нобеля, Інституту 
підприємництва “Стратегія”, Національної металургійної академії України, 
Дніпропетровської державної фінансової академії, Криворізького 
національного університету. 

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 2016 року даною 
формою навчання було охоплено 37 осіб. Стажування на підприємствах області 
проходили понад 2,7 тис. осіб. 

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 проведено  
280 профінформаційних заходів та 482 профінформаційних семінарів в яких 
прийняло участь 9,5 тис. осіб.  

Протягом січня – червня 2016 року на веб-сторінці обласного центру 
зайнятості розміщувалися повідомлення про інформаційні заходи  щодо питань 
надання соціального захисту у разі настання безробіття, внутрішньої трудової 
міграції, легалізації зайнятості та доходів трудових мігрантів і роз’яснення 
чинного законодавства. До участі в заходах залучалися представники місцевої 
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влади, профспілок, роботодавців, жіночих організацій, асоціацій 
підприємців, фермерів та інших соціальних партнерів. 

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 2016 
року загальна заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах 
області становила 140,4 млн грн, у тому числі: на економічно активних 
підприємствах – 78,0 млн грн, на підприємствах-банкрутах – 60,2 млн грн, на 
економічно неактивних підприємствах –  
2,2 млн 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 
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 
 

Станом на 01 липня 2016 року 2015 року до навчальних закладів області 
влаштовано 9534 дитини внутрішньо переміщених осіб, з них: 1670 дітей 
влаштовано до дитячих садочків; 4295 – до шкільних 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.  

У І семестрі 2015/2016 н.р. місцевими бюджетами міст та районів області 
у загальноосвітніх навчальних закладах було забезпечено безкоштовне 
харчування дітей пільгових категорій. 
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На виконання Закону України від 24 грудня 2015 року № 921-VІІІ 
“Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій 
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” спрощено процедуру 
реєстрації внутрішньо переміщених громадян шляхом відміни проставлення 
відмітки у довідці внутрішньо переміщеної особи Міграційною службою. 
Довідка внутрішньо переміщеної особи тепер є безстроковою. 

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 
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: 
Питання щодо нарахування доплати за розширений обсяг виконаної 

роботи медичними працівникам під час надання медичної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам. 

 
14) Підвищення стандартів життя в сільській місцевості 

Продовжується реалізація короткострокового плану по вирішенню 
проблеми із забезпеченням централізованим питним водопостачанням 
населення сільської місцевості області, що користується привізною водою. 

В цілому для вирішення даного питання передбачається впродовження 
наступних 2-х років розробити 51 проект: з них 43 проекти з будівництва 
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близько 380 км нових магістральних та підвідних водопровідних мереж та  
8 проектів з облаштування свердловин що дасть можливість забезпечити 
якісним централізованим питним водопостачанням близько 70 тис. чол.  

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

капітальні ремонти приміщень будівлі та асфальтування при будинкової 
території комунального закладу “Дніпропетровський дитячій будинок – 
інтернат” Дніпропетровської обласної ради; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
сантехнічних систем приміщень комунального закладу “Дніпропетровський 
геріатричний пансіонат” Дніпропетровської обласної ради; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
газової котельні комунального закладу “Криворізький психоневрологічний 
інтернат” Дніпропетровської обласної ради; 

капітальний ремонт житлового корпусу №4 в комунальному закладі 
“Васильківський психоневрологічний будинок-інтернат” Дніпропетровської 
обласної ради; 

капітальний ремонт корпусу №1 – укріплення фундаментів та 
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
приміщень корпусу №1 в комунальному закладі “Іллінський 
психоневрологічний будинок-інтернат” Дніпропетровської обласної ради; 

капітальний ремонт господарського корпусу (пральня) в комунальному 
закладі “Вищетарасівський психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської 
обласної ради; 

капітальний ремонт по встановленню підйомника (ліфта) в комунальному 
закладі “Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” Дніпропетровської 
обласної ради; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
свердловини комунального закладу “Могилівський геріатричний пансіонат” 
Дніпропетровської обласної ради; 

завершення капітального ремонту теплотраси в комунальному закладі 
“Зеленопільський психоневрологічний інтернат” 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 86,2% 
(у міській місцевості – 90%, у сільській місцевості – 69%). 

Протягом І півріччя 2016 року створено 7 навчально-виховних 
комплексів, відкрито 9 груп при функціонуючих дошкільних закладах. Загальна 
кількість створених місць – 324. 
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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. Органами місцевого самоврядування сільських районів 
області та об’єднаних територіальних громад прийняті рішення про створення 
15 опорних навчальних закладів та їх 33 філій, оптимізацію 17 навчальних 
закладів комунальної форми власності сільських районів області та  
6 загальноосвітніх навчальних закладів об'єднаних територіальних громад.  

Протягом І півряччя 2016 році створено 7 навчально-виховних 
комплексів на 158 місць, відкрито 9 груп при функціонуючих дошкільних 
закладах на 166 місць (загальна кількість створених місць – 324). Показник 
охоплення всіма формами дошкільної освіти по області становить 93,5%, 
охоплення 5-річних дітей дошкільною освітою – 100%. Планується завершити у 
2016 році будівництво 2 дитячих садочків (очікувана кількість додаткових 
місць дошкільної освіти – 440), яке розпочато у 2015 році. 

Питання утворення в регіоні науково-освітніх центрів належить до 
компетенції та повноважень Міністерства освіти і науки України. 

В області завершено формування Єдиної інформаційної системи 
управління освітою, створено єдину систему збору, обробки та зберігання 
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 області функціонують 36 комунальних позашкільних 
навчальних закладів системи освіти та 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
які відвідують понад 34,9 тис. дітей. У 117 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 
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Станом на 01.07.2016 в області функціонують 53 центри ПМСД з 
мережею амбулаторій – 412, у тому числі у містах – 175, в сільських районах – 
237. Забезпеченість амбулаторіями на 10 тис. населення становить: у сільській 
місцевості – 4,25 (нормативний показник МОЗ – 3,5), в містах – 0,84 
(нормативний МОЗ залежить від забудови міських поселень, для 
багатоповерхових поселень – 1,0, для малоповерхових – як у сільській 
місцевості).  

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей – 35,4 на  
10 тис. населення. Зменьшився показник смертності на 2,3%, та у І півріччі 
2016 року становить 17,0 проти 17,4 ( 2015 рік) на 1 тис. населення. 

У І півріччі 2016 році здійснювалися активні заходи щодо поліпшення 
матеріально-технічного стану закладів первинної медичної допомоги, а саме 
оснащення їх необхідним медичним обладнанням, автотранспортом, 
медикаментами для надання невідкладної допомоги, проведення ремонтів. На 
це місцевих бюджетів витрачено 14,2 млн. грн, у тому числі на оснащення 
відповідним обладнанням – 1,9 млн грн. 

Станом на 01.07.2016 оснащеність амбулаторій відповідно до Табелю 
матеріально-технічного оснащення автотранспортом становить 98,8%, 
обладнанням – 46,0%. Амбулаторії потребують дооснащення спеціальним та 
одноразовим медичним інструментарієм, комп’ютерною технікою, розхідними 
матеріалами для проведення лабораторних та скринінгових досліджень, 
забезпеченням у достатній кількості паливно-мастильними матеріалами. 

В області практикують 1295 лікарів загальної практики – сімейних лікарів 
(далі – ЗП-СЛ) та 2114 медичних сестер ЗП-СМ. Забезпеченість лікарями ЗП-
СЛ на 10 тис. населення – 4,02, що залишається на рівні минулого року. 

Лікарями ЗП-СЛ обслуговується 83,2% населення, у т. ч. дитячого – 
75,6%, що на 1,9% більше показника 2015 року (Україна 2015 року – 69,2%).  
У містах – 79,6% населення, у т. ч. дитячого – 69,9%, в сільських районах – 
відповідно – 93,1% та 91,0%. 

Укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів ЗП-СЛ – 
74,1%, сестер медичних ЗП-СМ – 81,5%. В містах області – лікарів ЗП-СЛ – 
76,6%, сестер медичних ЗП-СМ – 77,0%, в сільських районах – лікарів ЗПСЛ – 
64,9%, сестер медичних ЗП-СМ – 88,9%. 

Оснащення амбулаторій необхідним обладнанням та автотранспортом 
дозволяє забезпечити: доступність до повного набору обстежень на рівні 
закладу ПМСД (огляд, внутрішньоочний тиск, вимірювання артеріального 
тиску, гостроти зору, цукру крові та холестерину, ЕКГ та ін); 100% проведення 
знеболення хворим, що його потребують, автотранспортом амбулаторій; 100% 
проведення лабораторних досліджень (лабораторії функціонують у 50% 
амбулаторій, у інших організовано кімнати для забору аналізів та доставка 
біоматеріалу транспортом амбулаторії до лабораторії без участі пацієнта, де ці 
аналізи здійснюються); безперебійну роботу ЛА, щоденно з 8.00 до 20.00, у т. ч. 
у вихідні та святкові дні; організацію виїзних прийомів за затвердженим 
графіком в ЛА, ФАП; лікарів ЗП-СЛ та молодших спеціалістів з медичною 
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освітою до неукомплектованих медичними працівниками підрозділів 
ПМСД; лікарів-спеціалістів для проведення профілактичних оглядів населення, 
здійснення диспансеризації. 

100% в усіх центрах ПМСД пацієнти мають можливість пролікуватися на 
ліжках денного стаціонару. Так, на ліжках денного стаціонару за І півріччя 2016 
року проліковано 318,4 на 10 тис. населення (у І півріччі 2015 року –303,3 на 10 
тис.населення). 

Починаючи з 2012 рокудо І півріччя 2016 року відкрито 35 додаткових 
амбулаторії, у т. ч. в містах області (32). У І півріччі 2016 року відкрито  
3 амбулаторії у містах: Кривий Ріг – 1, Павлоград – 2. На це з місцевих 
бюджетів витрачено: на капітальні ремонти та реконструкцію будівель –  
9,1 млн. грн, на придбання медичного обладнання– 1,9 млн. грн. 

Питома вага відвідувань з приводу профілактичних оглядів у закладах 
ПМСД складає 33,8%.( у І півріччі 2015року-33,7%). При профілактичних 
оглядах виявлено 52,3% випадків туберкульозу (І півріччя 2015 року -55,8%), 
15,1% онкологічних захворювань (2015 рік- 19,4%). На 15,2% зменшилась 
кількість випадків туберкульозу, виявлених у фазі розпадів, збільшилось 
виявлення візуальних форм онкологічних захворювань на 3,2%. 

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: 

З метою покращення  доступності населення до первинної медичної 
допомоги – формується мережа з додаткових амбулаторій в містах Дніпро, 
Кривий Ріг. У зв’язку з чим, підготовлено та направлено на погодження до 
Світового банку Тендерну документацію для проведення реконструкції та 
капітального ремонту 14 приміщень, в яких будуть відкриті лікарські 
амбулаторій (місто Дніпро – 3 та Кривий Ріг – 11). 

Розроблено та погоджено зі Світовим банком Тендерну документацію на 
медичні меблі і обладнання для оснащення новостворених лікарських 
амбулаторій, результатом закупівлі обладнання буде безперебійний доступ до 
вимірювання артеріального, тиску, холестерину, ЕКГ-дослідження, цукру крові 
та інші, з метою ранньої діагностики серцево-судинних захворювань.  

Вагомою ціллю реалізації проекту є досягнення цільового рівня 
артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Досягнення 
цільового рівня  артеріального тиску є комплексне, що складає надання 
медичним працівником відповідної інформації пацієнту, спосіб життя пацієнта 
та прихильність його до лікування. Саме показник частки пацієнтів, які вдалися 
до зміни поведінки, і вказує на доступність та якість медичної допомоги на 
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належному рівні, яка призводить до позитивних клінічних результатів, 
одужання. Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації проведено 
моніторинг якості ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією у лікувально-
профілактичних закладах у Дніпропетровській області станом за поточний 
період 2016 року. Результати якого доведені до керівників закладів охорони 
здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.  

Важливим напрямком в успішній реалізації субпроекту є проведення 
комунікаційної кампанії спрямованої на просування здорового способу життя, 
профілактику захворювань та стимулювання звернення за медичною 
допомогою на ранніх стадіях захворювання. Впровадження комунікаційної 
кампанії передбачає здійснення низки контрольних соціологічних досліджень і 
опитувань з послідуючим інформуванням громадськості в рамках проведення 
прес-заходів з метою створення обміну інформації між медичними 
працівниками, громад кістю, засобами масової інформації.  Для досягнення 
виконання цього напрямку у липні поточного року з представниками Світового 
банку погоджено “Технічне завдання  на надання консультаційних послуг, 
проведення соціологічних досліджень”. 04 серпня 2016 року на веб-сайті 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та сайті проекту 
розміщено запит на надання висловлення зацікавленості компаній у проведенні 
даного дослідження. 

З метою формування мережі лікарень, які на вторинному рівні будуть 
надавати якісну медичну допомогу хворим з ускладненнями серцево-судинних 
захворювань, з урахування сучасних кваліфікаційних та технічних вимог, 
визначено три лікарні інтенсивного лікування:   

КЗ “Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги” 
ДОР”, КЗ “Криворізька міська клінічна лікарня №2” ДОР”;  

КЗ “Павлоградська міська лікарня №4” ДОР”, які відібрані відповідно до 
критеріїв відбору згідно наказу МОЗ № 646 (аудит надання вторинної медичної 
допомоги). Підготовлено та надано на розгляд до Світового банку проект 
Тендерної документації для проведення реконструкції та капітального ремонту 
приміщень вищевказаних лікарень. 

Розвиток первинної допомоги нерозривно пов'язаний зі змінами системи 
екстреної допомоги в області, яка включає обласний центр екстреної медичної 
допомоги та 6 станцій швидкої медичної допомоги, з 112 пунктами базування 
281 бригадами.  

 
З метою покращення матеріально-технічного оснащення служби 

екстреної медичної допомоги у І півріччі 2016 року за кошти із обласного 
бюджету оснащено бригади швидкої медичної допомоги  
5 електрокардіографами та 3 дефібриляторами на суму близько 70 тис.грн. 

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 
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телекомунікаційної мережі загального користування на суму 360,4 тис. грн. 
Впродовж звітного періоду 2016 року ліжковий фонд області скорочено 

на 495 ліжок, а показник забезпеченості населення ліжками станом на 
01.07.2016 року становить 81,1 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”). 

У чотирьох перинатальних центрах зі стаціонаром проведено  
5570 пологів (із них 8,9% – передчасні пологи, 63,2% – з ускладненим 
перебігом вагітності). 

 
Діяльність перинатальних центрів у Дніпропетровській області дозволила 

знизити показник ранньої неонатальної смертності з 3,4‰ до 3,2‰, 
додержувати сталим показник 9,0% на 100 тис. народжених живими. 

Враховуючи високі показники передчасних пологів по області для 
спостереження та відпрацювання заходів реабілітації недоношених та дітей, які 
народилися важкохворими, в області функціонує мережа кабінетів 
катемнестичного спостереження (КЗ “Дніпропетровський спеціалізований 
клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва” 
Дніпропетровської обласної ради, 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 612 дітей. 

 
17) Соціокультурний розвиток 
 

В області оптимізовано мережу закладів культури, а саме: шляхом 
об’єднання припинили свою діяльність 7 клубів та 3 бібліотеки. Функціонують 
1372 заклади системи Міністерства культури України. 

За І півріччя 2016 року виконані капітальні ремонти 63 закладів культури 
в сільській місцевості. З обласного бюджету на проведення капітальних 
ремонтів закладів культури обласного підпорядкування за І півріччя 2016 року 
виділено 6134,69 тис. грн. Згідно з програмою збереження пам’яток борцям з 
нацизмом (1941 – 1945 роки) на період до 2020 року заплановано кошти у сумі 
2000,0 тис. грн з обласного бюджету та 400,0 тис. грн з місцевих бюджетів на 
ремонт пам’яток. Протягом І півріччя 2016 року заплановані кошти не 
виділялись. 
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В області працюють 11 тис. працівників культури, здійснюють 
культурно-мистецьку діяльність 8 театрів, 2 концертних колективи мають 
статус академічних та 1 музейний заклад – статус національного.   

За звітний період проведено інвентаризацію 878 пам’яток археології, 
історії, монументального мистецтва, підготовлено облікову документацію 
пам’яток у рамках підготовки Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України, зведено та упорядковано 377 статей до Зводу пам’яток 
Дніпропетровської області. 

Протягом І півріччя 2016 року в області проведено низку культурно – 
мистецьких заходів, серед яких найвагоміші: відзначення Дня Соборності та 
Свободи України, день народження Т.Г.Шевченка та Міжнародного Дня театру, 
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 20-ї річниці 
Конституції України, Дня Європи, Дня незалежності України . 

У Дніпропетровському національному історичному музеї імені 
Д.І.Яворницького у квітні відбулися численні  виставки, в тому числі: до Дня 
космонавтики “Люди крилатої долі”, до 30-х роковин Чорнобильської аварії, 
виставка шевронів України (колекція волонтерів із зони АТО); продовжує 
роботу фото-виставка “Переможці”, яка розповідає історії бійців АТО та 
волонтерів. 

У квітні 2016 року у Дніпропетровському художньому музеї відбулася  
виставка дитячого малюнка “Собори наших душ”, присвяченої 25-й річниці 
Незалежності України. На участь у конкурсі надійшло 957 творчих робіт від 
588 юних художників віком від 5 до 18 років. 

З 14 по 25 квітня 2016 року відбувся огляд конкурсних вистав у 
театральних закладах області на вищу театральну нагороду Придніпров’я 
“Січеславна – 2016”. 

Взято участь в on-line конференції з керівниками відділів (управлінь) 
культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрацій та 
виконкомів міських рад щодо заходів з відзначення 08 травня 2016 року Дня 
пам’яті та примирення, в експертній зустрічі з Міністерством культури України 
з питання “Актуалізація переліку платних послуг, які надаються бюджетними 
закладами культури”, у спільній колегії структурних підрозділів 
облдержадміністрації з питань ефективності впровадження системи 
електронних закупівель “РroZorro”. 

Відбулися робочі наради щодо підготовки та проведення заходів з 
реалізації проекту культурної інтеграції “Український Донбас”, з відзначення 
185-річчя від дня народження О.П.Блаватської, реформування бібліотечної 
галузі Дніпропетровської області та з організації музейної експозиції, 
присвяченої громадянському подвигу Дніпропетровщини. 

Відбувся концерт академічного фольклорно-хореографічного ансамблю 
“Славутич” на честь свого 45-ти річчя та вечір пам’яті Г.П.Клокова. 

Закладами культури області проведено урочисті заходи до Дня пам’яті та 
примирення, з нагоди відзначення річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 
річниці завершення Другої світової війни.. 
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В населених пунктах Дніпропетровської області  проведено 
962 культурно-мистецьких заходів з відзначення 71-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни, в яких 
прийняло участь близько 380 760 мешканців територіальних громад. 

У рамках програми святкування Днів Литви у м. Дніпропетровську 
видкрито виставку у Дніпропетровському художньому музеї “Литовський 
текстиль”, проведено ярмарку литовських товарів та концерт  на 
Фестивальному причалі. 

В травні 2016 року за ініціативою Українського центру культурних 
досліджень відбувся семінар  “Збереження нематеріальної культурної 
спадщини: європейський досвід” 

На Дніпропетровщині до дня захисту дітей проведено вистави, концертні 
програми, виставки та інтерактивні ігри.  

03-04 червня 2016 року проведено спільний семінар “Соціальне 
партнерство як ресурс для змін в галузі культури за участю начальників відділів 
(управлінь) культури, туризму, національностей і релігій райдержадміністрацій 
(виконкомів міських рад) та представниками Дніпропетровської обласної 
профспілкової організації профспілки працівників культури. 

У театрально-концертних закладах культури обласного підпорядкування 
відбулось закриття театрально-концертних сезонів. 

В червні, у День пам’яті жертв війни у музейних та бібліотечних закладах 
проведено виставкові та просвітницькі заходи, уроки мужності та години 
пам’яті. В містах та районах області відбулись церемонії покладання квітів. У 
Дніпрі пам'ять жертв війни вшанували біля монумента Вічної Слави. 

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.  

Станом на 01 липня 2016 року відповідно до зареєстрованих статутів у 
Дніпропетровській області діє 1412 релігійних організацій. 

Підготовлено та видано заявникам 23 офіційних погодження на релігійну 
діяльність іноземних священнослужителів на території області. 

 
18) Надання якісних послуг транспорту та зв’язку 

 
Підприємствами транспортного комплексу за І півріччя 2016 року  

перевезено 50,42 млн тонн вантажів, що на 2,1% більше рівня І півріччя  
2015 року, вантажообіг склав 12,75 млрд тонно/км (на 4,7% більше ніж за  
І півріччя 2015 року).  

Послугами пасажирського транспорту скористалися 167,84 млн осіб, 
пасажирообіг склав 2816,7 млн пасажиро/км, що відповідно на 22,3% та на 
10,3% менше, ніж за І півріччя  2015 року. 

На 6,4% зросли обсяги перевезення пасажирів залізничним транспортом. 
Господарський комплекс області повністю задоволено у вантажних і 

пасажирських перевезеннях. 
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Протягом І півріччя 2016 року за власні кошти УДППЗ “Укрпошта” 
здійснено:  

ремонти на об’єктах поштового зв’язку, обсяги фінансування робіт – 
512,0 тис. грн; 

придбано та впроваджено в експлуатацію 277 одиниць комп’ютерної 
техніки на 581,0 тис. грн; 

влаштовано пандус в одному об’єкті поштового зв’язку – 21,0 тис. грн. 
Запроваджено GPS системи на транспортних засобах на приміських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі Дніпропетровської області ( внутрішньообласні маршрути). 
 
19) Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом 

Протягом І півріччя 2016 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: 

у рамках заміщення використання природного газу впроваджено  
3 проекти в бюджетній сфері та 2 – у промисловості, за рахунок впровадження 
яких зменшено споживання природного газу на 1,6 млн куб. м, а також 
знаходиться на стадії підписання акту введення в експлуатацію проекту 
реконструкції мережі опалення та заміни котлів на котли на біомасі Камянської 
ЗОШ с. Камянське Нікопольського району. 

 
Станом на 01 липня 2016 року у Дніпропетровській області функціонують 

1817 ОСББ, які обслуговують 1912 багатоквартирних будинків, що становить 
10,1% від загальної кількості житлових будинків (18874 будинки). 

За 1 півріччя 2016 року в області створено 526 ОСББ. У зв’язку зі зміною 
законодавства в галузі ЖКГ процес утворення цих об’єднань в поточному році 
прискорився (за весь 2015 рік було створено лише 194 ОСББ). 

ОСББ обслуговують 1912 багатоквартирних будинків загальною площею 
8423,9 тис. кв. м, що становить 17,9 % від загальної площі багатоквартирного 
житлового фонду. 

Станом на 01 липня 2016 року в області будинковими лічильниками 
теплової енергії оснащено 8350 будинки, які підключені до централізованого 
опалення, що становить 69% від загальної кількості будинків (середнє значення 
по Україні – 59,17%). 

Станом на 1 липня 2016 року в Дніпропетровській області будинковими 
приладами обліку холодної води оснащено 1512 будинків (8%), що значно 
нижче ніж по Україні (29%). 

Продовжується робота з покращення забезпечення централізованим 
питним водопостачанням населення області: покращені умови водопостачання 
62 тис. осіб за рахунок реконструкції водопровідних мереж м.Синельникового, 
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реконструкції системи водопостачання с.Романкового та 55-го блочка 
м.Дніпродзержинська.  

Проводяться роботи з забезпечення утримання територій населених 
пунктів області в належному стані, а саме – на 4 серпня 2016 року ліквідовано 
2383 стихійних сміттєзвалищ; упорядковано 30645,6 га території парків, 
скверів, алей та прибудинкових територій; висаджено 21861 дерев і  
21055 кущів, площа нових газонів і квітників – 28,4 га; очищено від сміття 
1371,1 км берегів; прибрано від сміття 10243 км доріг, виконано благоустрій 
1510 пам'ятних місць. 

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. 

Протягом І півріччя 2016 року в сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства області реконструйовано 2 водоводи – в місті Синельникове і 
Романкове в Кам'янському районі, що дало змогу покращити умови 
життєдіяльності 60 тис. жителів цих населених пунктів  

Два десятки збудованих та відремонтованих водоводів дозволяють 
забезпечити питною водою близько 30 тисяч сільських мешканців, які ніколи 
не мали її у своїх будинках або мали із значними перебоями.  
 
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 XXVIIІ 
“Міжнародна агропромислова виставка “Агро-2016”. У заході взяли участь 
більше 600 учасників з 20-ти країн світу, серед них – представники урядів 
іноземних держав, топ-менеджери та фахівці у сфері агропромислового 
комплексу, а також іноземного дипломатичного корпусу в Україні. 
Дніпропетровщину представляли більше 50 підприємств агропромислового 
комплексу та харчової і переробної промисловості. Також, до участі у виставці 
були залучені майстри Петриківського розпису, які демонстрували художні 
вироби та проводили “Майстер-клас”. 

У травні 2016 року у Дніпропетровській області було проведено засідання 
Міжнародного Трейд-клубу, а також українсько-литовський бізнес-форум. 
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У Національному комплексі “Експоцентр України” відбулися 
XXVII “Міжнародна агропромислова виставка “Агро-2016”. У заході взяли 
участь близько 900 учасників, серед них – перші особи держави, керівництво 
АПК всіх регіонів України, представники компаній з 16 країн світу та більше  
60 підприємств Дніпропетровщини. 

Крім цього, за безпосередньої організаційної підтримки 
Дніпропетровської торгово-промислової палати у спеціалізованій виставці 
“China Homelife Show 2016” (м. Варшава, Польща) взяли участь  
50 представників підприємств області. 

 
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.  
Вже створено 16 об’єднаних територіальних громад, що на власному 

прикладі доводять ефективність реформи. Значне збільшення доходів громад, 
отримання міжнародних та державних грантів.  

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

На розвиток об’єднаних територіальних громад у 2016 році всього 
передбачено – 565,1 млн грн, у тому числі державний бюджет – 118,7 млн грн, 
обласний бюджет – 142,5 млн грн, місцевий бюджет – 303,9 млн грн. 

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

Протягом 2016 року на Дніпропетровщині планується створення ще  
16 об’єднаних територіальних громад. 

Станом на 25.08.2016 надано 16 – звернень на висновки, 12 – наданих 
позитивних висновків облдержадміністрації, 12 – об’єднаних територіальних 
громад прийняли рішенні про об’єднання. 

12 об’єднаних територіальних громад звернулися до 
облдержадміністрації щодо виборів, по 10 об’єднаним територіальним 
громадам надіслано клопотання про призначення виборів. 

У І півріччі 2016 року завдяки здійсненню бюджетної децентралізації та 
закріпленню за місцевими бюджетами нових податків доходи загального  
фонду місцевих бюджетів області склали 7239,7 млн грн, що становить 115,6% 
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до плану січня – червня 2016 року та на 1714,9 млн грн або на 31% більше, 
ніж за аналогічний період 2015 року. 

З нововведених податків до місцевих бюджетів області у І півріччі  
2016 році надійшло: 

податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 
225,9 млн грн або 94,7% до плану; 

акцизного податку з роздрібної торгівлі – 428,2 млн грн або 114,3% до 
плану; 

транспортного податку – 6,1 млн грн або 146,7 відсотка до плану; 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  

45,0 млн грн або 148,8 відсотка до планових показників. 
 
Додатковий ресурс дозволив місцевим органам влади збільшити ресурс 

бюджету розвитку. Тільки з обласного бюджету протягом 2016 року, з 
урахуванням коштів, спрямованих за рахунок перевиконання показників 
доходів обласного бюджету за результатами І півріччя поточного року 
(включаючи залишки коштів, що склалися на 01 січня 2016 року), на масштабні 
роботи з будівництва та ремонту соціальних об'єктів по всій області було 
виділено 1,7 млрд грн. За рахунок цих коштів будуть побудовані нові дитячі 
садки, реконструйовані лікарні, придбане нове високовартісне медичне 
обладнання, побудовані нові водопроводи і спортивні майданчики, 
відремонтовані дороги тощо. 

Разом з тим, запроваджений з 2015 року механізм горизонтального 
вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, який передбачає 
вилучення у вигляді реверсної дотації коштів до державного бюджету з 
місцевих бюджетів, що забезпечили у базових роках  рівень надходжень 
окремих податків у розрахунку на 1 жителя вищий, ніж у середньому по 
Україні, не стимулює збільшення надходжень до місцевих бюджетів.  

Особливо це стосується податку на прибуток, який надходить до 
обласного бюджету. Так, застосовані у формульному розрахунку при 
визначенні обсягу реверсної дотації на 2016 рік надходження цього податку у 
розрахунку на 1 жителя перевищують середні показники по Україні більш ніж в 
4 рази (226,7 грн проти 56,4 грн). 

В результаті, при очікуваних надходженнях за 2016 рік податку на 
прибуток у сумі 374,7 млн грн (проти 817,1 млн грн у 2015 році), з обласного 
бюджету станом у 2016 року має бути перераховано до державного бюджету у 
вигляді реверсної дотації (за рахунок надходжень податку на прибуток 
підприємств приватного сектору економіки) 269,7 млн грн, що становить понад  
70 відсотків від очікуваного обсягу надходжень цього податку за поточний рік. 

 
Аналогічна ситуація прогнозується й у 2017 році.  
Ці негативні тенденції є наслідком того, що: 
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по-перше – із загального обсягу надходжень  податку на прибуток 
підприємств приватного сектору економіки за 2015 рік 60 відсотків складає 
сума надміру сплаченого податку за результатами декларування за 2015 рік; 

по-друге – із загальної суми надходжень податку на прибуток майже 65 
відсотків складають надходження від основних бюджетоутворюючих галузей – 
гірничодобувної та металургійної, обсяг яких за 2015 рік у порівнянні 
з 2014 роком зменшився більше ніж удвічі у зв’язку із зменшенням світових цін 
на метал і збільшенням складових витрат виробництва (витрати на оплату 
праці, енергоносії, перевезення). 

З метою стимулювання обласних бюджетів, які мають рівень надходжень 
податку на прибуток підприємств у розрахунку на одну людину вищий, ніж у 
середньому по Україні, пропонуємо застосовувати стимулюючий підхід при 
здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності по вказаному 
податку. 

 
Одночасно пропонуємо поновити практику застосування екологічного 

коефіцієнта при визначенні обсягу видатків по галузі “Охорона здоров’я” (при 
розрахунку обсягів медичної субвенції) . 

Протягом 2012 – 2014 років до формульного розрахунку обсягу видатків 
на галузь “Охорона здоров’я” включалися цільові кошти (понад 130 млн грн) 
для врахування екологічних особливостей регіонів (екологічний коефіцієнт). 

За рахунок цих коштів область змогла придбати найнеобхідніше сучасне 
медичне обладнання, зокрема обладнання для радіологічного відділення 
Дніпропетровського клінічного онкологічного центру, що дозволило виявляти 
та лікувати захворювання на ранній стадії. 

З 2015 року формульний розрахунок обсягів медичної субвенції не 
передбачає застосування такого екологічного коефіцієнта. 

Разом з тим, Дніпропетровська область посідає останнє місце серед усіх 
регіонів України за індексом екологічного виміру. Несприятлива екологічна 
ситуація в регіоні значною мірою відбивається на рівні захворюваності, 
тривалості життя та смертності населення. 

 
Враховуючи високі показники захворюваності та смертності населення з 

причини викидів забруднювальних речовин в атмосферу в екологічно 
неблагополучних регіонах, пропонуємо поновити практику застосування 
екологічного коефіцієнта при визначенні обсягу видатків медичної субвенції з 
державного бюджету по галузі “Охорона здоров’я” та доповнити п.п. 3 п.3 
статті 103-4 Бюджетного кодексу України словами “та екологічні особливості 
регіонів”. 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації  
від 28 грудня 2015 року № Р-769/0/3-15 “Про організацію роботи щодо 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування за обласною програмою в 2016 році” (зі змінами) було 
заплановано у І півріччі 2016 року підвищити кваліфікацію 471 державному 
службовцю,  підвищили кваліфікацію 488 державних службовців, у тому числі: 
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за професійними програмами – 125, за програмами тематичних постійно 
діючих семінарів та програмами тематичних короткострокових  семінарів – 332 
та 31 особа взяла участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий 
державний службовець”. Також 70 осіб взяли участь у семінарі на тему: 
“Лінгвістична комунікація в процесі європейської інтеграції: державно-
управлінський проект”. План з підвищення кваліфікації державних службовців 
за обласною програмою виконано на 103 %. 

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 грудня  
2015 року № Р-760/0/3-15 “Про організацію роботи щодо підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 
та їх кадрового резерву за регіональною програмою навчання на 2016 рік” у  
І півріччі 2016 року підвищили кваліфікацію 72 державних службовці. 

 


