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Аналітична записка 
про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на 2018 – 2020 роки  
за 2019 рік 

(за даними відповідальних виконавців) 
 

Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, яка була 

затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року, є 

важливим документом, який формує політику регіону, окреслює завдання для системи 

державного управління та формує механізм концентрації всіх зусиль суспільства на 

досягнення цілей розвитку регіону. 

Основною метою затвердженої Стратегії є соціально-економічний розвитку регіону та 

орієнтація на діяльність в напрямі стабілізації та підвищення якості життя населення на 

основі підвищення ефективності економіки і забезпечення додаткових надходжень в 

бюджети всіх рівнів за рахунок активізації інноваційних й інвестиційних процесів. 

Стратегія реалізується у два етапи: 2015 – 2017 та 2018 – 2020 роки.  

І саме для реалізації другого етапу Стратегії розроблено План реалізації Стратегії 

розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року на  

2018 – 2020 роки, який був затверджений рішенням Дніпропетровської  обласної ради від                

01 грудня 2017 року № 274-11/ VІІ (далі – План реалізації Стратегії). Цей документ 

представляє першочергові зусилля по перетворенню поставлених стратегічних цілей в 

програми і проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками 

впровадження. 

План реалізації Стратегії є важливою складовою механізму регіонального планування 

і є ланкою між теоретичними розробками та господарською практикою. 

У Стратегії визначено 4 стратегічні цілі: зменшення економічних дисбалансів, 

розвиток сільських територій, екологічна та енергетична безпека, розвиток людського 

капіталу. 

Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій перспективі, тому 

План реалізації Стратегії, який розроблявся на середньостроковий термін, у рамках цих 

стратегічних цілей визначив операційні цілі, досягнення яких наближатиме вирішення 

стратегічних. 

Виконання Плану реалізації Стратегії відбувалося на основі реалізації проєктів 

регіонального розвитку, проєктні ідеї щодо яких є його складовою частиною. 

В основу Плану реалізації Стратегії лягли проєктні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

групою експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ 

та організацій області.  

Усі чотири цілі взаємно доповнюють одна одну та всі проекти регіонального розвитку, 

що реалізовувалися у рамках кожної з програм, посилюють один одного. 

Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у 77 проєктах. 

 

 

Стратегічна ціль 1: Зменшення економічних дисбалансів 

 

1.А.: Диверсифікація економіки 

 

1.1. Забезпечення ефективне діяльності Агенції регіонального розвитку 

Дніпропетровської області 

На цей час супровід інвесторів в Дніпропетровській області здійснюють інвестиційні 

агенції: КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство”, ДП “Інвестиційно-

інноваційний центр”, КП “Агенція розвитку Дніпра”, КП “Інститут розвитку міста Кривий 
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Ріг”, КП “Агенція економічного розвитку міста Павлоград”, КП “Нікопольська агенція 

регіонального розвитку”. 

 

1.2. Створення бізнес-інкубаторів на території області 

На сьогодні в регіоні діє розгалужена система бізнес інкубаторів. Проводиться 

моніторинг функціонування інфрастуктури підтримки бізнесу та вивчення питання щодо 

доцільності створення нових об'єктів. 

 

1.3. Інформаційно-сервісний культурно-діловий центр «Time&Рlace» 

Проєкт не реалізовувався у зазначеному періоді. 

 

1.4. Стимулювання розвитку бізнес-середовища та інфраструктури з метою 

впровадження державно-приватного партнерства та виготовлення матеріалів для 

інвестиційної промоції 

Проєктом передбачено низку заходів, які дозволять налагодити та постійно 

забезпечувати професійну роботу з упровадження державно-приватного партнерства на 

території області. Забезпечення підготовки та розповсюдження відповідних друкованих 

промо-матеріалів – інвестиційні паспорти (області та кожного окремого району (міста, 

об’єднаних територіальних громад), буклети, брошури тощо. Ураховуючи відсутність на 

національному рівні дієвих інвестиційних стимулів та пільг, одним із важливих факторів у 

процесі прийняття інвестором рішення про вибір місця розташування виробництва, є якість 

послуг, які надаються потенційним та існуючим інвесторам місцевими органами влади, 

агенціями із залучення інвестицій. 

 

1.5. Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, 

поглибленню співпраці з міжнародними донорами. 

На сьогоднішній день на території Дніпропетровської області на стадії реалізації 

знаходяться 19 проектів міжнародної технічної та фінансової допомоги. 

Бенефіціаром/реципієнтом 5 проектів виступає Дніпропетровська облдержадміністрація: 

“Розвиток молочного бізнесу в Україні”, “Енергозберігаючий проект у трьох громадських 

закладах, міській котельні та вуличному освітленні м. Першотравенськ”, “Правова 

інфраструктура енергоефективності: Дніпропетровськ”, “Забезпечення соціального захисту 

та відповідального батьківства в Україні”, “Реформа управління на Сході України II”. 

Основні донори – Уряди США, Канади, Швейцарії, Німеччини, ЄС, а також ЄБРР, МБРР, 

ООН, НЕФКО. 

Основні напрями, за якими отримується міжнародна технічна допомога: охорона 

навколишнього середовища; вдосконалення регуляторної політики; поліпшення 

інвестиційного клімату; модернізація муніципальної інфраструктури і транспорту; підтримка 

сільського господарства; охорона здоров’я. 

Програми міжнародної технічної допомоги мають значний позитивний вплив на 

розвиток регіону та є важливим джерелом фінансування його галузей. Це, насамперед, 

створення нових робочих місць; сприяння поліпшенню якості надання комунальних та 

адміністративних послуг, а також сприяння розвитку співробітництва між громадами; 

підвищення енергетичної ефективності; модернізація медичних приміщень, їх оснащення 

необхідним обладнанням, меблями та побутовою технікою; збільшення прибутковості 

малого та середнього бізнесу в молочному секторі. 

 

1.6. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій 

У 2019 році обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку регіону склав 

3765,2 млн дол. США (106,5% до початку поточного року), на 01.01.2019 – 3535,1 млн дол. 

США. На одного мешканця припадає 1171,0 дол. США. (у 1,4 раза більше, ніж у цілому по 

Україні – 824,9 дол. США). 
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Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено  

у промисловість – 2374,6 млн дол. США (63,1% загального обсягу),  

торгівлю – 559,7 млн дол. США (14,9%),  

операції з нерухомим майном – 453,3 млн дол. США (12,0%),  

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 148,4 млн дол. 

США (3,9%),  

професійну, наукову та технічну діяльність – 97,2 млн дол. США (2,6%),  

транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська діяльність – 56,1 млн дол. 

США (1,5%) та в інші галузі. 

Інвестиції надійшли з 59 країни світу у 1007 підприємство 11 міст та 21 району 

області. 

Дніпропетровщина упевнено посідає 1 місце серед областей за обсягами прямих 

іноземних інвестицій, що надійшли до України. 

 

1.7. Створення індустріальних парків 

Індустріальний парк “NNOVATION FORPOST” включено до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

07.11.2018 № 1619 “Про включення індустріального парку “INNOVATION FORPOST” до 

Реєстру індустріальних (промислових) парків”).  

Площа земельної ділянки 49,5 га, строк функціонування – 45 років.  

Він став першим у м. Дніпрі, і загалом 35-м в Україні, які включено Реєстру 

індустріальних парків.  

Метою створення Індустріального парку є забезпечення сталого економічного 

розвитку міста Дніпра і зростання добробуту мешканців міста шляхом формування 

сприятливих умов для залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку міста, 

запровадження сучасних технологій і найкращого світового досвіду організації 

промислового виробництва, ефективного функціонування і розвитку промислових 

підприємств, економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності міста, 

збільшення надходжень до міського бюджету міста Дніпра та Державного бюджету України, 

створення сучасної промисловості. Транспортно-логістичної та ринкової інфраструктури. 

 

1.8. Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг 

У 2019 році на Дніпропетровщині функціонували 54 центри надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та їх 10 філій. 

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

області (всього 64).  

ЦНАП активно працювали: 

у 13 містах обласного значення (у тому числі в м. Кривий Ріг, де створено 8 філій 

ЦНАП, та в м. Кам’янське – 2 філії); 

у 22 районах; 

у 16 об’єднаних територіальних громадах та при 3-х звичайних сільських радах. 

Дніпропетровська область утримує позиції лідера в Україні за кількістю ЦНАП в 

об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ). 

Упродовж 2019 року відкрито 7 нових ЦНАП, у тому числі 5 – у рамках підтримки 

Програми U-LEAD з Європою: напряму з покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення (далі – Програма).  

На території Дніпропетровської області найбільша кількість ЦНАП, які придбали 

спеціалізоване обладнання для оформлення й видачі біометричних паспортних документів та 

практично запровадили цей сервіс для населення, –  

20 центрів.  

З квітня 2019 року три ЦНАП області та їх територіальні підрозділи, що працюють у 

містах Дніпро, Кривий Ріг і Кам’янське, отримали доступ до Державного реєстру актів 
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цивільного стану громадян і розпочали обслуговування населення з питань державної 

реєстрації народження та смерті.   

Також на виконання Указу Президента України від 08 листопада  

2019 року № 837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” 

розпочато реалізацію першої черги комплексного проекту “Е-Малятко”, у тому числі на базі 

пілотних міст Дніпропетровської області, зокрема Дніпро та Кривий Ріг, відповідно до якого 

громадяни можуть отримувати до 10 публічних послуг за однією заявою в пологовому 

будинку або місцевому ЦНАП, ураховуючи державну реєстрацію народження, реєстрацію 

місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, видачу посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, реєстрацію в демографічному 

реєстрі тощо.        

З 15 травня 2019 року на базі головного офісу ЦНАП м. Кам’янське запроваджено 

надання адміністративних послуг щодо державної реєстрації (перереєстрації) транспортних 

засобів та видачі (обміну) посвідчень водія – другому місті в Україні після м. Києва.   

З 04 жовтня такий популярний сервіс став актуальним у ЦНАП виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради Дніпровського району – в першому ЦНАП ОТГ регіону. 

Також 17 грудня 2019 року на базі Центру адміністративних послуг “Віза” виконкому 

Криворізької міської ради запроваджені нові адміністративні послуги для населення у сфері 

реєстрації транспортних засобів і видачі посвідчень водія.  

Це дозволило стати першим регіоном в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на 

території однієї області з такими популярними послугами для суб’єктів звернень по лінії 

Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України).  

Крім того, в грудні 2019 року виконкомом Апостолівської міської ради підписано 

узгоджене рішення з Регіональним сервісним центром МВС України у Дніпропетровській 

області про надання зазначених видів адміністративних послуг через ЦНАП Апостолівської 

ОТГ, враховуючи той факт, що в листопаді було придбано спеціалізоване обладнання. На 

цей час очікуються паролі доступу для адміністраторів до Єдиного державного реєстру МВС 

України.  

На Дніпропетровщині мобільні кейси – це вже незамінний інструмент для 

обслуговування громадян, невід’ємна частина організації якісної роботи ЦНАП.  

За підсумками 2019 року на території регіону налічується 22 мобільних кейси з 

комплектом портативної техніки для обслуговування населення поза межами ЦНАП, які є в 

наявності у 19 ЦНАП регіону. Це найбільше в Україні. 

У 2019 році кількість наданих адміністративних послуг на Дніпропетровщині 

становить 1 216 614 адміністративних послуг, що на 0,2 % більше в порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року, кількість наданих консультацій суб’єктам звернення становить 

1 027 231, що на 0,1 % перевищує кількість консультацій, наданих протягом аналогічного 

періоду 2018 року.  

Всього через міські ЦНАП надано 949 354 адміністративні послуги  

(або 78,0 % від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 787 973 

консультації (або 76,7 % від загальної кількості наданих консультацій в області).    

Всього через районні, селищні та сільські ЦНАП надано 267 260 адміністративних 

послуг (або 22,0 % від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 

239 258 консультацій (або 23,3 % від загальної кількості наданих консультацій в області). 

 

1.В. Розвиток периферійних районів 

 

1.9. Розробка генеральних планів та зонінгу сільських територій 

Відсутність фінансування та недосконалість законодавчої бази (прийняття у другому 

читанні проєкт закону № 6403 про схему планування територій ОТГ). 
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1.10. Впровадження інноваційних технологій у сферу ведення містобудівного 

кадастру 

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

“Програму створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-

2017 роки”. Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 14.07.2017 № 205-9/VIІ внесені 

зміни до попереднього рішення і назва Програми викладена в новій редакції: “Програму 

створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки”.  

На сьогоднішній час технічна частина системи містобудівного 

кадаструДніпропетровської області (далі Містобудівного кадастру) повністю створена.  

За 2019 рік проведені такі роботи: 

проведено процедури закупівлі техніки (Багатофункціональний пристрій та 

портативний комп’ютер) та програмного забезпечення для роботи з графікою та 

зображеннями PaintShopPro, техніку введено в експлуатацію, ліцензії використовуються в 

роботі;  

виконані роботи щодо внесення змін до Схеми планування території області:  

– Збір вихідних даних та їх систематизація; 

– Аналіз містобудівної та землевпорядної документації. Існуючий 

адміністративно-територіальний устрій. Демографічна ситуація; 

– План існуючого використання території області (Схема розташування об’єктів 

культурної спадщини); 

– Схема розміщення Дніпропетровської області в планувальній структурі 

території України. 

сформовані інформаційні ресурси містобудівного кадастру Дніпропетровської області 

(внесені до інформаційної системи): генеральні плани населених пунктів та детальні плани 

територій (минулі роки - 288 шт., поточний рік – 51 шт.), топографічні плани М1:2000 (по 64 

населеним пунктам області) та топографічні плани М1:5000 (71 населений пункт області), 

містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти за поточний рік 250 шт., топографічні 

плани М1:10 000 на всю територію області (1578 планшетів), розграфлення топографічної 

основи містобудівного кадастру масштабів 1:2000, 1:5000, 1:10000 території 

Дніпропетровської області. 

проведено технічне обслуговування та адміністрування роботи програмно-технічного 

комплексу системи містобудівного кадастру Дніпропетровської області регіонального та 

базового (районного) рівнів. 

проведено збирання та обробка даних щодо моніторингу Генеральної схеми 

планування території України в межах області. 

ведення та наповнення сайту містобудівного кадастру. 

підтримка в актуальному стані карти створення ОТГ на території області. 

Негативні чинники, що стримують реалізацію програми: 

відсутність фінансування заходів Програми з місцевих бюджетів; 

кадрові проблеми (приклади: багаторічна відсутність головного архітектора у 

Покровському районі; ліквідація посади головного архітектора у Юр'ївському районі); 

недосконалість нормативно-правової бази (законопроект 64-03 (зараз – 08-60)), що 

повинен був узаконити розробку схем планування територій ОТГ, прийнятий лише у 

першому читанні у 2017 році). 

 

1.11. Організація перемов із потенційними інвесторами 

З метою залучення інвестиційних коштів в економіку міста Жовті Води міською 

владою продовжено тісну співпрацю з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ), ГО “Центр підтримки громадських і культурних ініціатив “Тамариск”, 

ГО “Нова Надія”, благодійний фонд “Карітас Донецьк” та ін. Керівництво  ДП “Схід ГЗК” 

спільно з ДК “Ядерне паливо” та ДП “УкрНДПРІпромтехнології” прийняли участь у 

координаційній нараді в МАГАТЕ, розроблено робочу програму технічної кооперації з 
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метою вирішення питань реабілітації забруднених територій під час видобутку уранової руди 

(передбачено проведення експертних місій експертів МАГАТЕ, ознайомчих місій української 

сторони на майданчиках з видобутку уранової руди, які були виведені з експлуатації). У 2019 

році проєкт не реалізовувався. 

 

1.12. Реконструкція й комплексний благоустрій скверів населених периферійних 

районів області 

У 2019 році введено в експлуатацію центральну площу по вулиці Грушевського 

Михайла в смт Кринички Дніпропетровської області. 

 

1.13.Залучення громади до нових видів спорту 

Проєкт не реалізовувався у 2019 році. 

 

1.14. Будівництво мережі сучасних транспортних зупинок громадського транспорту 

У 2019 році видатки на реалізацію данного проєкту не передбачено. 

 

1.15. Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг області на високому 

якісному рівні  

В 2019 році проводяться капітальні ремонти на дорогах загального користування 

місцевого значення та на комунальних дорогах в населених пунктах, оплачувались проєктно-

вишукувальні роботи, сертифікати на введення в експлуатацію  об’єктів. Крім того, погашено 

кредиторську заборгованість. Також здійснюється поточний дрібний ремонт та 

експлуатаційне утримання 865 доріг загального користування місцевого значення. 

 

1.16. Поліпшення умов надання послуг медичного обслуговування  літнім людям   

В Дніпропетровській області головою ОДА затверджено регіональний план заходів з 

реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 

населення на період до 2022 року, від 10.12.2018  № Р-768/0/3-18. Заклади охорони здоров'я 

області, які надають первинну медичну допомогу, в рамках національної кампанії "Лікар для 

кожної сім'ї", станом на  15 липня 2019 року з 2329710 пацієнтами (у тому числі похилого 

віку) підписали декларації з 1671 лікарями, що надають первинну медичну допомогу. 

Станом на цей час для надання  первинної медичної допомоги мешканціям сільської 

місцевості в Дніпопетровській області функціонує 34 центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги (далі – центри ПМСМ), до складу яких входять 228 лікарських 

амбулаторій,   372 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів та 1 амбулаторія 

загальної практики – сімейної медицини як окрема юридична особа. Ці заклади сільської 

місцевості вже мають статус комунальних некомерційних підприємств, 33 з них (94,3%) 

уклали договори про медичне обслуговування населення на 2019 рік за програмою медичних 

гарантій з Національною службою здоров’я України. Два новостворені заклади: КНП “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Піщанської сільської об’єднаної територіальної 

громади” та “Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини” Вакулівської сільської 

ради Софіївського району Дніпропетровської області ще не розпочали повноцінно 

функціонувати. 

Наразі загальна мережа в області та мережа амбулаторій в сільських районах в цілому 

задовольняє потребу населення в первинній медичній допомозі, що дозволяє діагностувати та 

лікувати прості та поширені хронічні захворювання. 

За пропозиціями робочих груп – “медичних рад реформ” у сільській місцевості, 

сформованих розпорядженням голови облдержадміністрації  від 29.12.2017 № Р-695/0/3-17, 

було розроблено проєкт Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги 

Дніпропетровської області, який було погоджено 03.04.2018 на засіданні робочої групи 

Міністерства охорони здоров’я України, утвореної наказом Мінстерства охорони здоров’я 
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України від 13.03.2018 № 475, (лист Мінстерства охорони здоров’я України від 10.04.2018 

№ 19.1-07-551/9016). 

План спроможної мережі надання первинної медичної допомоги Дніпропетровської 

області затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.05.2018                              

№ Р-276/0/3-18, який налічує: 12 амбулаторій типу “Ц”, 83 типу “АГ”, 133 типу “АМ” та 350 

пунктів здоров’я. 

У звітному періоді придбано автомобілі для 18 нових амбулаторій та для                                      

3 існуючих амбулаторій, по іншим – тривають відкриті торги. 

Для 18 нових амбулаторій відповідно до Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну 

медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

26.01.2018 № 148, придбано 29 найменувань медичного обладнання, у тому числі 4 для 

надання медичних послуг із застосування телемедицини: 

загальна оглядова цифрова камера; 

набір цифрових скопічних систем із генератором світла (дерматоском, офтальмоскоп, 

отоскоп, назо-фарингоскоп, сінускоп, кольпоскоп); 

монітор життєво-важливих показників із цифровим інтерфейсом; 

12- канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом. 

Сума закупівлі склала 20714,879 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів субвенції 

18237,955 тис.грн, спів фінансування з місцевого бюджету – 2476,925 тис.грн. 

Від Міністерства охорони здоров’я (лист від 26.12.2018 № 25.5-34/34570, 

зареєстрований в  облдержадміністрації 29.12.2018 за № 13078/0/1-18), отримано 

рекомендації щодо впровадження телемедицини, які надіслано до центрів первинної медико-

санітарної допомоги до відома та використання в роботі (лист департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації від 08.01.2019 № 153/0/29-19). 

Придбане медичне обладнання для надання медичних послуг із застосуванням 

телемедицини (4 найменування) на загальну суму 12307,140 тис.грн відповідає 

вищезазначеним рекомендаціям. 

Лікарі, які працюватимуть в нових амбулаторіях, 20.03.2019 взяли учестьу тренінгах 

щодо роботи на вищезазначеному обладнанні на базі телемедичного тренінг-центру                        

КЗ “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечнікова”. 

Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради від 01.03.2019 № 38-р “Про 

внесення змін до рішення обласої ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний 

бюджет на 2019 рік” внесено зміни, відповідно до яких видатки субвенції КПКВКМБ 

0719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету до місцевих 

бюджетів на капітальні видатки та облаштування об’єктів соціально-культурної сфери)” в 

обсязі 3185,455 тис.грн розподілено по адміністративно-територіальним одиницям оласті для 

придбання немедичного обладнання та устаткування (офісні меблі, шафи та стелажі, 

холодильне обладнання, комп’ютерне обладнання з периферійними пристроями та 

програмним забезпеченням). 

 

1.17. Реконструкція гуртожитку житлового будинку  

Проєкт у 2019 році не реалізовувся. 

 

1.18. Будівництво та реконструкція установ закладів охорони здоров’я 

У 2019 році по 8 новозбудованим амбулаторіям вже подано декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації, з них 4 – введено в експлуатацію, по іншим: здійснюються роботи 

щодо облаштування робочих місць, встановлення обладнання, у тому числі телемедичного. 

Крім того, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 19.04.2019 № 101 затверджено перелік з 182 

існуючих амбулаторій (Ц – 9, АГ – 67, АМ – 106) щодо їх укомплектування обладнанням для 

надання медичних послуг із застосуванням телемедицини. 
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Також повідомляємо, що у містах та районах області приймаються на сесіях рад 

програми “Місцеві стимули”.  

 

 

1.С. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 

 

1.19. Створення туристичних продуктів для окремих цільових групп 

В рамках реалізації Програми розвитку туризму у Дніпропетровській області на                 

2014 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 20 червня 

2014 року № 532-26/VI (зі змінами), здійснюються заходи щодо створення сприятливих умов 

для формування конкурентоспроможного туристичного продукту, його просування на 

міжнародному та внутрішньому туристичних ринках, забезпечення безпеки туристів, 

розбудови туристичної інфраструктури належного рівня, зростання туристичних потоків, 

залучення інвестицій та наповнення місцевих бюджетів. 

З метою впровадження завдань, спрямованих на розвиток внутрішнього туризму в 

регіоні, протягом 9 місяців 2019 року реалізовано комплекс заходів. 

В рамках організації та проведення спільного з управлінням з питань розвитку 

адміністративних послуг проекту (флешмоб) присвяченого відзначенню Всесвітнього дня 

екскурсовода (21.02.2019): розроблено та виготовлено “мандрівні листівки” для проведення 

опитування серед населення на знання туристичних об’єктів регіону, які поширені за 

допомогою ЦНАПів області; організовані краєзнавчі зустрічі з жителями відповідних 

територій. Заходи спрямовані на підвищення рівня обізнаності про туристичні об’єкти 

регіону. Інформація про хід проведення флешмобу висвітлювалась через мережу facebook та 

на сайті облдержадміністрації. 

21 березня 2019 року в Університеті митної справи та фінансів за підтримки 

Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА відкрито Центр розвитку 

туризму та гостинності, діяльність якого зосереджується на розвитку сфери туристичного й 

готельно-ресторанного бізнесу в регіоні. В рамках заходу підписано Меморандум про 

співпрацю. 

Участь у виставкових заходах розглядається як один з ефективних способів 

просування туристичного продукту на внутрішньому та зарубіжному ринках.                                     

27 – 29 березня 2019 року взято участь у 25 ювілейній міжнародній туристичній виставці 

UITT’2019: “Україна – подорожі та туризм” у м. Києві. Регіон було представлено об’єднаним 

стендом за участю міст і районів області. Під час участі у виставці, з метою забезпечення 

інформування представників внутрішнього та міжнародного туристичного ринку (учасників 

виставкового заходу), щодо наявних туристичних можливостей, залучення потенційних 

споживачів та зміцнення статусу туристично привабливого регіону здійснено презентацію 

візитівки Дніпропетровського регіону - петриківського розпису шляхом проведення майстер-

класу з розпису, виготовлення банерів із зображенням петриківського розпису та поширення 

сувенірної продукції (дерев’яні (брелки) та шоколадні вироби з розписом). Також 

виготовлено презентаційну друковану продукцію: брошура “Дніпропетровщина 

туристична”, еко-сумки з логотипом. 

11 – 12 квітня 2019 року взято участь у конференції “Туризм як інструмент 

міжкультурної взаємодії”, яка відбулась в рамках IV Міжнародного туристичного тижня у                

м. Одеса; 

24 квітня 2019 року проведено круглий стіл “Стан та перспективи розвитку туризму в 

Дніпропетровській області”. До участі запрошені представники туристичної спільноти 

регіону (бізнес, громадськість, науковці, органи влади, заклади культури). 

Починаючи з квітня 2019 року у місті Камя’нське розпочалось поступове розміщення 

QR-кодів на історичних, архітектурних та інших туристично привабливих об’єктах. 

Згідно з підписаною Угодою про співпрацю між Інститутом розвитку міста Кривого 

Рогу та Асоціацією ‟Європейський маршрут індустріальної спадщини” (ERIH) (далі - 
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Асоціація) п’ять об’єктів Кривого Рогу включені до Європейського маршруту. 1 травня                  

2019 року проведено танцювальний флешмоб на оглядовому майданчику кар’єру                           

ПАТ ‟Південний гірничо-збагачувальний комбінат”, який є одним із промислових об’єктів 

міста, що увійшли до списку цієї Асоціації. В червні 2019 року представники міста взяли 

участь у міжнародному заході пов'язаному з реалізацією проекту ERIH ‟INDUSTRIADA 

Stady Trip” (Польща). 

З нагоди відзначення Дня Європи у Кривому Розі організовано прес-тур для 

зарубіжних, українських та міських ЗМІ. Серед учасників туру: Аджарія ТВ (Грузія, 

м.Батумі), журнал ‟Український туризм”, туристичний інформаційний портал 

Zruchno.Travel, транспортний канал ‟Залізні магістралі”, українське національне 

інформаційне агентство ‟Укрінформ”. 

07 – 08 червня 2019 року проведено економічний форум “Dnipro Region 2019 – 

туризм” за участю представників органів влади, музейних закладів, туристичного бізнесу, 

навчальних закладів, істориків, журналістів, архітекторів, письменників тощо. Під час 

проведення форуму в рамках дискусійних панелів та семінарів були обговорені питання 

щодо туристичного потенціалу регіону, його привабливості для туристів, розробки та 

впровадження туристичних маршрутів різної тематики, брендування територій та інші 

маркетингові інструменти просування туристичного продукту на ринку туристичних послуг; 

проведені презентації туристичних маршрутів і об’єктів області, а також показ промо-

роликів туристичних міст та громад. 

Водночас, не менша увага приділяється інформаційному забезпеченню розвитку 

туризму. З метою інформування широкого загалу про наявні пропозиції та безпосередньо 

туристичний продукт, організовано інформування суб’єктів туристичної діяльності та 

зацікавлених кіл щодо змін у законодавстві (набуття чинності з 1 січня 2019 року Закону 

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів” що містить ряд змін в частині справляння туристичного збору), актуальних 

грантових конкурсів у сфері індустрії туризму та гостинності, можливості розміщення 

презентаційних матеріалів в інфоцентрах при аеропортах “Бориспіль” та “Київ”, Південному 

залізничному вокзалі м. Києва та на екранах моніторів у вагонах потягів “Інтерсіті”АТ 

“Укрзалізниця”. 

Актуальна інформація про розвиток сфери туризму в області розміщується на сайті 

облдержадміністрації. 

У громадах області ведеться робота з розробки нових та актуалізації вже існуючих 

туристичних маршрутів. До цього залучаються представники туристичних центрів, 

туристичних агенцій, музейних та культурних закладів, екскурсоводи, краєзнавці, науковці 

тощо. У серпні завершився другий етап обласного культурологічно-туристичного проекту 

«Невідома Дніпропетровщина» серед ОТГ області. Обрано 10 кращих туристичних 

маршрутів. 

У місті Кривому Розі розроблено 96 екскурсійних маршрутів. У 2019 році по об’єктам 

промислового туризму було проведено понад 2,5 тис. екскурсій, які відвідало понад 52,5 тис. 

екскурсантів (туристів). 

Згідно з п. 5.1. Програми “Організація та проведення семінарів, тренінгів, навчань, 

круглих столів та інших форм навчання та комунікацій для всіх учасників туристичного 

ринку” та з метою розробки (формування) стратегічних напрямків розвитку туризму в 

Дніпропетровській області, забезпечення відповідності заходів Програми розвитку туризму в 

Дніпропетровській області Стратегії розвитку регіону та Стратегії розвитку туризму в 

Україні, 21 серпня 2019 року проведено захід “Виїзна стратегічна сесія “Дніпропетровщина 

туристична”. Захід проведений на одному з об’єктів сільського зеленого туризму 

Ландшафтний парк Світлани Кульбашної в с. Військове Солонянського району за участю 

науковців освітніх закладів регіону, в якості спікерів та експертів, державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування (представники міських рад та об’єднаних 
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територіальних громад), представників туристичного бізнесу та громадськості. Кількість 

учасників – 40 осіб. 

Згідно з п. 6 Програми “Розвиток різних видів туризму” 20 вересня 2019 року 

проведено Круглий стіл на тему: “Археологічний туризм як перспективний напрямок 

розвитку туризму у Дніпропетровській області” за участю вченого, історика, археолога та 

письменника Юрія Олексійовича Шилова. На захід були запрошені представники 

туристичного бізнесу, громадськості, органів місцевого самоврядування, навчальних 

закладів тощо; 

В рамках розвитку подієвого туризму щомісячно формується календар подій 

(фестивалі, ярмарки, свята та інші заходи, що проводяться на території області). Актуальна 

інформація розміщується на провідному туристичному порталі України IGotoWorld.com та 

на сайті ТІЦу м.Дніпра. 

 

1.20. Запровадження туристичного маршруту “Чарівне Присамар’я” 

У 2019 році проєкти не реалізовувались.  Відсутнє фінансування. 

 

Стратегічна ціль 2: Розвиток сільських територій 

 

2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 

2.1. Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з вирощування 

великої рогатої худоби, пункту з прийому молочної сировини від населення та міні-заводу з 

виробництва молочної продукції. 

2.2. Створення спеціалізованих господарств по вирощуванню овочевих культур 

2.3. Створення простору для оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією 

2.4. Створення та підтримка сімейних молочних ферм на території області 

 

Виробництво валової продукції в усіх категоріях господарств області за 12 місяців  

2019 року (попередні дані) у  порівнянні з відповідним періодом  2018 року складає 107,2 %, 

четверте місце серед областей (по Україні – 101,1%), у тому числі по сільськогосподарських 

підприємствах 112,5%, по господарствах населення – 98,6 %. Індекси продукції 

рослинництва і тваринництва склали відповідно 110,7% та 98,4%. 

 

Фінансова підтримка господарств Дніпропетровської області                                                      

На розвиток агропромислового комплексу України у державному бюджеті 2019 року 

було передбачено – 5,9 млрд. грн., з них виробникам сільськогосподарської продукції 

Дніпропетровської області всіх форм   власності   надана   державна підтримка   у сумі 232,8 

млн. грн., що на  66,9 млн. грн. або на 40,3% більше за попередній рік,  у т.ч. за напрямами:                                                                    

- Розвиток галузі тваринництва – 123,7 млн. грн. (у тому числі: 

за утримання 10853 голів молодняка ВРХ на суму 15,4 млн грн..); 

-  Підтримка садівництва та виноградарства – 39,3 млн. грн.; 

-  Підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів – 9,3 млн. грн.; 

-  Підтримка розвитку фермерських господарств – 24,3 млн. грн.; 

- Часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання – 36,2 млн. грн.  

 

Управління агропромислового розвитку є замовником таких регіональних програм: 

Програма  підтримки агропромислового комплексу  Дніпропетровської області   у 

2017 – 2021 роках 

Рішенням обласної ради від 19 жовтня 2018 року №376-14/VІІ “Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 09 грудня 2016 року № 120-7/VІІ “Про Програму підтримки 

агропромислового комплексу Дніпропетровській області у 2017 – 2021 роках”  затверджено 

Програму у новій редакції, що дає змогу на нових  умовах покращити показники оцінки 

ефективності виконання заходів Програми, використовувати обсяги фінансування і 
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забезпечувати стабільне та ефективне функціонування агропромислового комплексу 

Дніпропетровської області, гарантувати продовольчу безпеку населення області, 

впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу. 

Щодо виконання Регіональної програми з локалізації та ліквідації  

амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території 

Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років  Регіональна програма з локалізації та 

ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території 

Дніпропетровської області протягом  2012 – 2026 років, затверджена рішенням  обласної  

ради  від  23  березня 2012 року № 259-12/VI, розроблена з метою приведення в належний 

фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території області, зменшенні кількості 

випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з цвітінням амброзії, 

підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посиленні уваги 

широких верств населення та громадськості до існуючої  проблеми шляхом популяризації 

знань та роз’яснень щодо шкідливості   бур’яну – алергену. 

У 2019 році передбачені Програмою кошти на виривання з корінням  рослин амброзії 

полинолистої та висів газонних трав, озеленення в містах області, на територіях, де 

запроваджено карантинний режим з обласного бюджету не виділялись. Завдання і заходи 

Програми реалізовувались за рахунок місцевих бюджетів на суму 15517,5 тис. грн та інших 

джерел фінансування (власних коштів підприємств) – 198001,2 тис. грн.  

Інвестиційна діяльність. 

Канадський проект “Розвиток молочного бізнесу в Україні”. 

Починаючи з 2008 року по 2021 рік впроваджується Канадський проект “Розвиток 

молочного бізнесу в Україні”. Дніпропетровській області надано інвестицій у сумі – 2,0 млн 

канадських доларів. 

 У Покровському районі об’єднання кооперативів “Господар” продовжує розвивати 

мережу збору молока. На кінець року працює 108 молокозбиральні пункти. Організовано 

гуртовий продаж молока 5-ти кооперативів, загальний обсяг продажу молока за 2019 рік склав 

– 5.3 тис. тонн, на 15,2% більше ніж за 2018 рік. Ціна за 1 літр молока для кооперативів склала 

від 7,0 до  11,40 грн з ПДВ. додатково ведеться розрахунок за жирність вище базової.  

 За 2019 рік три ферми отримали технічну допомогу у вигляді обладнання для молочних 

ферм та фінансового забезпечення. 

 Діє лабораторія з аналізів якості молока (юридична особа ТОВ “Дейрі Менеджмент 

Сістем”), за рік здійснено 50 070 аналізів якості молока від дрібних, середніх та великих 

виробників. 

Впроваджується програмне забезпечення 1С у п’яти залучених кооперативах 

(“Добробут Андріївки”, “Молочна ріка”, “Первоцвіт”, “Любава”, “Жовтневе”) з метою 

налагодження бухгалтерського обліку, програма з обліку фінансових та не фінансових 

показників діяльності кооперативів PERFORMCOOP, проводяться навчання бухгалтерів.  

За участі українських та іноземних (зокрема, канадських) експертів проводиться 

регулярна навчальна робота з членами та персоналом кооперативів у Дніпропетровській, 

Запорізькій та Херсонській областях “Добробут Андріївки”, “Жовтневе”, “Любава”, 

“Первоцвіт”, “Молочна Ріка”. Для фермерів-членів кооперативів та виробників молока 

проведено тренінги та консультації щодо управління молочним виробництвом з 

використанням сучасних технологій. Загалом за 2019 рік у 73 заходах взяли участь 897 осіб 

(з них жінок 533, молодь – 218 осіб). 

В області ефективно впроваджуються інвестиційні проекти за власні кошти 

господарств (підприємств): У 2019 році введені в дію: 

- цех забою та переробки м’яса птиці (вартість проекту 126,6 млн. грн.) 

ТОВ ПК “Дніпровськийˮ Нікопольського району; 

- молочний комплекс на 3000 тонн молока, (вартість проекту 36,2 млн. грн.) ДП “Націонал-

Плюс” ПП “Націонал” Царичанського району; 
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- птахорепродуктор на 55 тис. голів птиці, (вартість проекту 50 млн. грн.) ТОВ “Агро-Овен” 

Магдалинівського району. 

- ТОВ “Сади Дніпра” Дніпровського району  – побудована та введена в дію друга черга 

холодильника з регульованим газовим середовищем ємністю 2400 тонн для зберігання 

вирощеної продукції (яблук) ,  завершені  монтажні роботи по установленню трьох ліній 

товарної обробки плодів. 

Рослинництво 

Зерновий сектор Дніпропетровської області є стратегічною галуззю економіки, який 

визначає обсяги,  пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення 

області, зокрема продуктів переробки зерна і продукції тваринництва, формує істотну частку 

доходів сільськогосподарських товаровиробників, визначає стан і тенденції розвитку 

сільських територій. 

Підсумки збирання сільськогосподарських культур 

Сім років поспіль (починаючи з 2013 року) аграрії Дніпропетровської області 

стабільно отримують понад 3 млн тонн зернових культур.  

У 2019 році вирощено найбільший урожай зернових культур за роки незалежної 

держави – більше 4 млн тонн. 

В області завершено збирання урожаю 2019 року. Всього з площі  1119,4 тис. га 

намолочено 4 млн 222 тис. тонн зернових культур(у фізичній вазі), при середній урожайності 

37,8 ц/га (у 2018 році – 31,1 ц/га), у тому числі ранніх зернових культур з площі 788 тис. га, 

намолочено 2,7 млн  тонн, при  середній урожайності 34,6 ц/га (у 2018 році  валовий збір 

зернових склав 2,1 млн. тонн, середня урожайність – 27,1 ц/га), у т.ч.: 

озимої пшениці обмолочено 513 тис га, намолочено 1,9 млн тонн 

на 400 тис. тонн більше від попереднього року при середній урожайності 

37,8 ц/га, (у 2018 році  середня урожайність склала 29,8 ц/га); таким чином, потреба області в 

продовольчому зерні на маркетинговий рік – 535,0 тис. тонн, в тому числі для потреб 

хлібопекарської промисловості – 250,0 тис. тонн (або 187,0 тис. тонн борошна); 

озимого ячменя з площі 92,5 тис. га намолочено 319,1 тис тонн на  

130 тис. тонн більше від попереднього року при середній урожайності 

34,5 ц/га (середня урожайність у 2018 році  –  26,9 ц/га); 

ярого ячменя скошено на площі 155,9 тис. га,  намолочено 406 тис. тонн, на 50 тис. 

тонн більше від попереднього року, середня урожайність – 26,0 ц/га (урожайність у 2018 році 

19,5 ц/га); 

Крім того, озимого ріпаку накошено 283 тис тонн з 114,8 тис га при середній 

урожайності 24,7 ц/га, у 2018 році 21,5 ц/га).  

Господарствами завершено збирання  пізніх культур:  кукурудзи на зерно з площі 314 

тис. га намолочено – 1 млн 450 тис тонн, середня урожайність склала 46,2 ц/га. 

Зібрано насіння соняшника. З площі 583,6 тис га накошено 1 млн 406 тис тонн, ( 

середня урожайність – 24,1ц/га); 

Овочівництво в області займає одне з провідних місць серед інших галузей 

рослинництва. Основними культурами, які вирощуються в області є: картопля, капуста, 

цибуля, буряк, морква, помідори, огірки. 

У 2019 році всіма категоріями господарств області отримано                    433,2 тис. 

тонн картоплі при середній урожайності 84,1 ц/га, овочів відкритого ґрунту – 624,3 тис тонн, 

( середня урожайність – 170,4 ц/га) . Урожай картоплі та овочів повністю задовольняє 

потребу населення. 

Стан посіву озимих культур. 

Під урожай 2020  року господарствами всіх категорій в області посіяно озимих 

зернових культур всього – 736,1 тис. га, 101,9% до площ під урожай 2019 року, з них озимих 

зернових на зерно – 602,3 тис. га, (99,5 % до площ під урожай 2019 року), 

у тому числі: озимої пшениці – 503,6  тис. га (98,5 % до площ під урожай 2019 року), 

озимого жита  – 2,6 тис. га (136,6% до площ під урожай 2019 року) озимого ячменя – 95,1 
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тис. га (104,2% до площ під урожай 2019 року). 

Крім того,  посівна площа озимого ріпаку склала 132,9 тис. га, (114,3% до площ під 

урожай 2019 року). 

Із посіяних озимих культур на зерно отримано сходів  591,2 тис га (98,2%), з яких в 

доброму та задовільному стані 527,21 тис га (89,2%), слабких та зріджених 64,0  тис га 

(10,8%).  Крім того, отримано сходів озимого ріпаку 105,3 тис га (79,2%), з яких в доброму та 

задовільному стані 90,64 тис га (86,1%), слабких та зріджених 14,63тис га (13,9%). 

Тваринництво. 

Тваринництво – одна із стратегічних галузей сільського господарства області, рівень 

розвитку якої значною мірою визначає продовольчу безпеку регіону і якість харчування 

населення, а значить і здоров’я нації. 

За результатами роботи агропромислового комплексу області за 2019 рік у серед 

регіонів України Дніпропетровська область займає третє місце за обсягом виробництва м’яса 

та чисельністю поголів’я свиней, четверте – за обсягом виробництва яєць та чисельністю 

поголів’я птиці. 

В усіх категоріях господарств станом на 1 січня утримується 114 тис. голів великої 

рогатої худоби, в тому числі 65,1 тис. корів,  340,7 тис. голів свиней, 55,1 тис. голів овець та 

кіз, 17697,8 тис. голів птиці. 

У січні – грудні 2019 року в усіх категоріях господарств області реалізовано на забій 

тварин – 321,3 тис. тонн, вироблено молока –  284,4 тис. тонн, одержано яєць від свійської 

птиці – 836,8  млн. штук. 

У всіх категоріях господарств області зберігається позитивна динаміка з виробництва 

м’яса та яєць. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року обсяг реалізації на забій худоби 

та птиці в живій масі збільшився на 2,1 тис. тонн (0,7 %). Зменшилося виробництво молока 

на 9,9 тис. тонн (0,7 %). 

Харчова та переробна промисловість. 

  За підсумками роботи підприємств харчової промисловості за 2019 рік індекс 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів склав 101,8% у порівнянні до 

минулого року.  

 За 2019 рік, у порівнянні з минулим роком, зросло виробництво:  

риби сушеної і в’яленої – на 13,9%; олії соняшникової та її фракції, нерафіновані (крім 

хімічно модифікованих) – на 1,1%; молока та вершків незгущених без додавання цукру – на 

3,2%; сиру свіжого неферментованого – на 19,1%; йогурту рідкого та сквашеного молока 

ароматизованого – на 14,5%; шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках з додаванням зерен 

зернових культур, фруктів чи горіхів – 29,4%; пива солодового – на 70,0%. 

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

виробів за січень – листопад 2019 року склав 33,2 млрд. грн., що до всієї реалізованої 

промислової продукції області складає 7,9%. 

Значна увага приділяється створенню продовольчої безпеки регіону, комплексному 

використанню сировини, поліпшенню її якості, удосконаленню систем контролю безпечності 

харчових продуктів. 

За ініціативою Київської філії ДП “Київоблстандартметрологіяˮ та при підтримці 

Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації і 

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області у липні 2019 

року на базі підприємства ПрАТ з ІІ “Дніпропетровський олійноекстракційний заводˮ 

відбулася конференція на тему: “Безпечність продукції АПК. Державний контроль. 

Маркування. Практичні рекомендації щодо підтримання гігієнічних вимог та 

функціонування діючих процедур НАССР. Перехід на нову версію ISO 22000:2018.ˮ. 

Аналогічний захід проведено у листопаді та  грудні поточного року на базі підприємств 

ТОВ “Дніпромлинˮ та ТОВ “Хлібозавод № 10ˮ. 
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Заробітна плата 

Подальше підвищення державних соціальних стандартів у 2019 році, дотримання 

виконання всіма суб’єктами господарювання норм Галузевої угоди та умов колективних 

договорів з оплати праці, зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства, 

підвищення продуктивності праці, розширення потужностей та ефективне використання 

робочого часу працівниками сільгосппідприємств області дозволило за  11 місяців  2019 року 

збільшити рівень середньомісячної заробітної плати до 7323 грн., що на 9,4% або на  629  

грн. більше рівня заробітної плати аналогічного періоду 2018 року.  

Середньомісячна заробітна плата за січень-листопад  2019 року працівників харчової 

та переробної промисловості склала 9253 грн., що перевищує рівень аналогічного періоду 

2018 року на 16.9 % або на 1339 грн. 

 

2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 

 

2.5. Підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння створенню малих 

підприємств у сільській місцевості 

Проектом передбачається підготувати інформацію та провести тренінги для 

популяризації самозайнятості населення на селі. Надати допомогу населенню у 

започаткуванні власного бізнесу, веденні підприємницької діяльності, підготовці бізнес-

планів. Провести факультативний курс “Ведення бізнесу в сільській місцевості” для учнів 

старших класів сільських шкіл. Організувати конкурс на найкращий бізнес-план, переможець 

якого отримає фінансову підтримку для його реалізації, можливо в рамках нових фінансових 

інструментів – надання мікрокредиту/гарантування позики. 

 

2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 

2.6. Будівництво та  реконструкція водопровідної мережі  в населених пунктах 

Дніпропетровської області  

В рамках проекту в 2019 році продовжувалася реалізація розпочатих у миулих роках 

проектів з розвитку та реконструкції водопровідних мереж та споруд на них. 

Протягом 2019 року реконструйовано та збудовано 17,5 км водопровідних мереж. 
Реалізація проєктів здійснювалася в Апостолівському, Дніпровському, 

Криничанському, Новомосковському, Синельниківському та Софіївському районах. 
Реалізація даних проектів дозволить забезпечити  якісним питним водопостачанням 

близько 25 тис. мешканців області. 

Також в рамках поліпшення якості централізованого водопостачання мешканцям 

області здійснювалась реконструкція підстанції насосної станції КП ДОР “Аульський 

водопровід” 

Проведені заходи дозволять поліпшити якість води для мешканців міст Дніпро, 

Камʼянське, Дніпровського, Верхньодніпровського та Криничанського районів. 

 

2.7. Реконструкція очисних споруд 

В 2019 році видатки за даним проєктом не передбачено. 

 

2.8. Капітальний ремонт водопроводів в населених пунктах області 

В 2019 році передбачені видатки на погашення кредиторської заборгованості по 

об’єкту “Капітальний ремонт насосної станції II-го підйому смт Васильківка Васильківського 

району” 

 

2.9. Будівництво розвідної водопровідної мережі в населених пунктах 

Дніпропетровської області 

В 2019 році видатки по данному проєкту не передбачено. 
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2.10. Чиста вода – забезпечення жителів області питною водою з артезіанських 

свердловин 

В 2019 році видатки по данному проєкту не передбачено. 

 

2.11. Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров’я 

Проєкт у стадії реалізації. 

 

2.12. Придбання медичного обладнання для сільських амбулаторій 

Придбано медичне обладнання, устаткування та засоби, необхідні для оснащення                   

18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що будуються за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету та співфінансування з обласного бюджету, на загальну суму 

20714,879 тис.грн., в тому числі співфінансування з обласного бюджету - 2476,9245 тис.грн 

 

 2.13. Капітальний ремонт та реконструкція будівель закладів культури.  

Проєкт у стадії реалізації, введено у січні 2019 року будинок культури після 

капітального ремонту. 

 

2.14. Капітальний ремонт та реконструкція будівель закладів освіти сільських 

територій.  

Проєкт у стадії реалізації. 

 

2.15. Капітальний ремонт та реконструкція комплексів закладів спорту в сільській 

місцевості 

Проєкт у стадії реалізації. 

 

2.16. Розвиток системи електронного документообігу в місцевих органах влади. 

Починаючи з 2006 року в області запроваджено систему електронного документообігу 

на принципово новому рівні, що базується на використанні технології штрих-кодування, 

можливостей спеціального комп’ютерного обладнання, електронного цифрового підпису на 

базі  програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК 

ПРОФ 3» (далі – СЕДО). До СЕДО підключено Дніпропетровську облдержадміністрацію та 

її структурні підрозділи, обласну раду, райдержадміністрації, райради. 

У 2016 році СЕДО підключено до Єдиної державної системи обміну електронними 

документами. 

У поточному році продовжено роботу з розвитку СЕДО в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування Дніпропетровської області.  

На 01.10.2019 комплексна технологічна інфраструктура СЕДО включає 955 місць 

користувачів, 76 баз даних, 1202 картотек та довідників системи, понад 110 комплектів 

електронних канцелярій. База електронних документів облдержадміністрації налічує 

2 529 850 документів, 2 652 767 образів; база обласної ради – 193 852 документи і 180 577 

образів. 

Чисельність користувачів, підключених до системи електронного документообігу 

“ДОК ПРОФ” в ОТГ складає 161 особа. 

 

2.17. Впровадження Комплексної системи автоматизації управління бюджетною 

установою. 

Розроблено систему планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів 

Дніпропетровської облдержадміністрації, яка складається з декількох окремих підсистем 

(підсистема планування бюджету, підсистема фінансового обліку, підсистема планування та 

проведення конкурсних закупівель, підсистема документообігу, підсистеми публікації 

відкритих даних, тощо).  
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Метою розроблення Інтерактивної системи планування, виконання та моніторингу 

місцевих бюджетів (далі – Система) є створення системи, що забезпечить актуальність, 

достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних, 

простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість на всіх стадіях 

планування та використання публічних коштів. 

Основними завданнями Системи є: 

забезпечення удосконалення процесів управління публічними коштами; 

автоматизація процесів формування звітності та сприяння прийняттю управлінських 

рішень; 

створення інструменту моделювання, прогнозування ситуацій у сфері управління 

фінансами, перевірки ефективності прийняття управлінських рішень; 

створення службових кабінетів, які дадуть можливість власникам кабінетів на 

єдиному регіональному ресурсі забезпечити процеси формування, використання та контролю 

бюджетів, публічних закупівель, надання звітності, оприлюднення публічної інформації; 

надання єдиних стандартів для управління публічними коштами на всіх рівнях; 

забезпечення стандартизації інтеграційних процесів та аналітичних параметрів між 

учасниками системи управління публічними коштами; 

створення системи єдиного глосарію, державних, регіональних та місцевих довідників 

(реєстрів) та їх інтеграція в Системі;   

забезпечення користувачів Системи навчальними матеріалами з основ управління 

публічними коштами. 

Створення Системи здійснюється на таких принципах: 

Централізація. Система створюється у централізованій архітектурі, яка передбачає, що 

зберігання та обробка інформації виконується в регіональному  телекомунікаційному центрі 

(далі – ТКЦ) на базі КП ГІКНВЦ ДОР, що забезпечує повний цикл функціональної обробки 

інформації; 

централізована система обробки та маршрутизації інформаційних запитів. 

Постачальниками даних системи є структурні підрозділи облдержадміністрації, 

підпорядковані їм установи, обласна рада, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, державні, регіональні, місцеві реєстри даних (бази, довідники), система 

проведення електронних тендерів “ПРОЗОРРО” тощо; 

масштабованість. Забезпечується готовність технічної інфраструктури до розвитку 

Системи у частині розширення функціональності, збільшення числа користувачів, що 

обслуговуються, підвищення якості сервісів, що надаються; 

уніфікація інтерфейсів. Усі види взаємодії із Системою та її компонентами 

реалізуються на основі єдиних уніфікованих стандартів. Під час побудови інтерфейсу 

користувача системи повинні бути застосовані єдині правила та стандарти з урахуванням 

сучасних вимог до зручності інтерфейсу користувача; 

відкритість для взаємодії. У Системі реалізуються та підтримуються інтерфейси для 

взаємодії з іншими (зовнішніми) системами, що засновані на відкритих промислових 

стандартах міжсистемної взаємодії. 

Разом з тим, впровадження Системи призупинено у зв’язку з внесенням розробника 

програмного забезпечення до переліку юридичних осіб, до яких застосовуються 

обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 21 червня 2018 року “Про застосування та внесення змін до персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. 

 

2.18. Реєстр територіальних громад Дніпропетровської області. 

Продовжується реалізація проєкту налагодження типового програмного комплексу 

“Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі програмного забезпечення 

“Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3”. Станом на 01.10.2019 

підключені до систем 57 ОТГ,загальна чисельність користувачів – 114. 
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Підсистема «Реєстр територіальної громади» на базі Автоматизованої системи 

управління документами «ДОК ПРОФ 3» являє собою уніфіковане робоче місце по веденню 

Державного реєстру виборців та Єдиного державного демографічного реєстру (шляхом 

автоматизації надання звітів до ДРВ і ДМС) та веденню Реєстру територіальної громади. 

Забезпечує: 

Реалізацію адмінпослуг з реєстрації місця проживання / перебування і зняття з 

реєстрації місця проживання / перебування; 

Автоматичне формування звітів до Державного реєстру виборців; 

Автоматичне формування звітів до Державної міграційної служби; 

Автоматичне формування звітів довідок і заяв згідно Порядку реєстрації місця 

проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні; 

Автоматизоване формування довільних довідок, статистичних та аналітичних звітів. 

Є джерелом інформації для структурних підрозділів органів виконавчої влади та для 

комунальних підприємств. 

Основний очікуваний ефект від впровадження: 

Пришвидшення надання адмінпослуг; 

Автоматизація звітності; 

Аналітика і статистика; 

Інформаційна взаємодія з іншими реєстрами; 

Інформаційна взаємодія зі структурними підрозділами органів виконавчої влади та 

комунальними підприємствами. 

На теперішній час продовжується впровадження типового програмного комплексу 

“Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі програмного забезпечення 

“Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3”. До системи підключено 

57 ОТГ, загальна чисельність користувачів – 114. 

 

Стратегічна ціль 3: Екологічна та енергетична безпека 

 

3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
В рамках Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної 

безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (рішення обласної ради від 
21.10.2015 № 680-34/VI (зі змінами), далі – Програма) відповідно до розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 “Про розподіл коштів обласного 
бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2019 році” (зі змінами) та 
від 28.12.2018 № Р-809/0/3-18 “Про розподіл коштів, які надходять у порядку відшкодування 
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та коштів державного 
бюджету, які спрямовуються на виконання заходів з реконструкції, модернізації, будівництва 
та капітального ремонту мереж зрошувальних систем, у 2019 році” (зі змінами) по 
департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за рахунок коштів 
обласного та державного бюджетів заплановано виконання 16 заходів із загальним обсягом 
фінансування 91,7 млн грн (в т. ч. 15,6 млн грн – на реалізацію заходів з відновлення 
зрошувальних систем, з яких 6,6 млн грн – субвенція з державного бюджету). Станом на 
01.10.2019 профінансовано 13 заходів на загальну суму 44,3 млн грн, освоєно – 35,455 млн 
грн. 

Зокрема, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів заплановано фінансування 
робіт по 4 об’єктам (в т.ч. 3 – перехідні) у розмірі 27,5 млн грн, а саме:  

“Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в Магдалинівському районі 
(у тому числі проектування)” – виконано роботи з улаштуванняводопропускних споруд; 

“Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Кам’янка в смт 
Софіївка Дніпропетровської області (у тому числі проектування)” – розчищено 3,57 км русла 
річки (у т.ч. 1,67 км – у поточному році), влаштовано 5 перекатів та 6 водопропускних 
споруд; 
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“Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення с. Широка 
Дача Широківського району Дніпропетровської області (у тому числі проектування)” – 
виконано роботи з улаштування технологічної дороги та роботи з благоустрою берегу; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану старого русла річки Оріль 
на території Царичанського та Петриківського районів Дніпропетровської області – 
капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – триває процедура оцінки впливу на 
довкілля. 

Також за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 
природоохоронних заходів, в загальній сумі 48,6 млн грнтриває реалізаціянаступнихзаходів: 

“Поліпшення умов відтворення водних живих ресурсів з влаштуванням нерестових 
ділянок на р. Самара в районі садибних ділянок Дніпровського району – капітальний ремонт 
(у тому числі ПКД та експертиза)” – отримано дозвіл на виконання робіт; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села 
Сурсько-Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт 
(у тому числі ПКД та експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної 
документації; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в районі 
села Сурсько-Клевцово Дніпровського району – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та 
експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної документації; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Базавлук на території 
Гуляйпільської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області – 
капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – виконано коригування проектно-
кошторисної документації; 

“Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт 
Кринички Криничанського району Дніпропетровської області  (у тому числі ПКД та 
експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної документації; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на території 
Петриківської селищної ради Петриківського району Дніпропетровської області – 
капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – проведено коригування проектно-
кошторисної документації; 

“Захист від підтоплення с. АполонівкаСолонянського району Дніпропетровської 
області шляхом розчистки річки Мокра Сура – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та 
експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної документації; 

“Придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря” – 
заплановано придбання та обладнання 2 постів, що дозволить розширити мережу 
спостережень по містах Дніпропетровської області та відстежувати стан забруднення 
атмосферного повітря у режимі реального часу, наразі триває процедура відкритих торгів; 

“Придбання та комплектація мобільної станції екологічного контролю на базі 
автомобілю” – заплановано придбання та комплектацію мобільної лабораторії швидкого 
реагування, що дасть змогу здійснювати оперативні спостереження за станом атмосферного 
повітря у будь-якій точці регіону (здійснено процедуру відкритих торгів); 

“Придбання мультипараметрового аналізатора води” – заплановано придбання 
1мультипараметровогоаналізатора води, що дозволяє здійснювати аналіз води за                               
11 показниками (укладено договір). 

Для виправлення кризового становища, що виникло у сільськогосподарському секторі 
через значне зменшення використання води на зрошенні, використання повного потенціалу 
зрошуваного землеробства в рамках Програми виконуються комплексні заходи з відновлення 
зрошувальної системи. 

Зокрема, у 2019 році за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та коштів державного бюджету, 
які спрямовуються на виконання заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та 
капітального ремонту мереж зрошувальних систем, у розмірі 15,6 млн грн (в т.ч.  
6,6 млн грн – кошти державного бюджету) триває виконання робіт по наступним об’єктам: 

“Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться 
на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району (у тому числі 
проектування)” – виконано улаштування трубопроводу протяжністю 1 500 м; 
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“Реконструкція зрошувальної системи на землях Раївської ОТГ Синельниківського 
району Дніпропетровської області (у тому числі проектування)” – виконано улаштування 
трубопроводу протяжністю 270 м, розпочато реконструкції насосних станцій. 

 
3.1. Запровадження екологічного моніторингу області 
В області у рамках Програми активізувався процес розбудови регіональної системи 

моніторингу довкілля. 

Так, на сьогодні на рівні об’єктового моніторингу вже понад 60 % основних 

підприємств-забруднювачів встановили автоматизовані системи екологічного моніторингу за 

рахунок власних коштів. А це 32 автоматизованих поста спостереження за станом 

атмосферного повітря, які розташовані на межі санітарно-захисних зон підприємств і 

здійснюють щохвилинний відбір проб, що дозволяє відстежувати ситуацію за станом 

атмосферного повітря у режимі реального часу.  

Крім того, за кошти обласного бюджету також здійснюються заходи щодо розбудови 

автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря. 

З метою визначення необхідної кількості стаціонарних постів спостереження, місць їх 

розташування, а також індивідуальний перелік забруднюючих речовин, що мають підлягати 

контролю, було розроблено “Проект з організації, розбудови та удосконалення регіональної 

автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської 

області”. Проектом визначено, що здійснювати всебічний контроль за станом атмосферного 

повітря на всій території області дозволить автоматизована мережа спостережень, яка має 

складатися з 62 постів спостереження. 

У рамках вищезазначеного проекту одночасно здійснюється встановлення у містах 

області автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря 

безпосередньо у житлових зонах. Так, на території області вже встановлено 

12 автоматизованих постів спостереження (крім того 2, що були придбані у 2019 році, 

знаходяться у режимі встановлення), які дають змогу цілодобово у режимі реального часу 

відстежувати ситуацію стосовно: концентрації в атмосфері забруднюючих речовин 

(двооксид сірки (SO2); двооксид азоту (NO2); оксид вуглецю (СО); сірководень (H2S); озон 

(O3); аміак (NH3); дрібнодисперсний пил (PM10); дрібнодисперсний пил (PM2,5)), а 

такожметео- та радіаційних параметрів. 

Дані – у відкритому доступі (https://ecomonitoring.info/widget/grafic-widget/). Крім 

того, за сприяння департаменту, вперше на офіційному веб-сайті Дніпропетровської 

облдержадміністрації у відкритому доступі запроваджено механізм online трансляції даних 

щодо стану атмосферного повітря у наступних містах області (https://adm.dp.gov.ua/ua): 

Дніпро, Жовті Води, Зеленодольськ, Нікополь, Павлоград, Покров. Відтепер кожен 

мешканець області зможе відстежувати ситуацію за станом атмосферного повітря у режимі 

реального часу. Інформація оновлюється кожні 2 хвилини. Роботи із розбудови мережі 

спостережень за станом атмосферного повітря планується продовжувати з тим, щоб 

повністю охопити територію області автоматизованими приладами. 

 

https://ecomonitoring.info/widget/grafic-widget/
https://adm.dp.gov.ua/ua


20 

 

 

 
 
Також, в області функціонують три мобільні лабораторії (одна була придбана у 2019 

році), які дозволяють здійснювати оперативні спостереження за станом атмосферного 

повітря у будь-якій точці Дніпропетровщини. 

У звітному році було продовжено співпрацю з “ДНІПРОКОСМОС”. Це новий формат 

взаємовідносин, який відкриває необмежені можливості використання супутникової 

інформації. Першочерговим кроком стало проведення інвентаризації місць видалення 

відходів. В області додатково виявлено близько 400 несанкціонованих сміттєзвалищ, більше 

100 потребують уточнення. Із загальної кількості знову виявлених несанкціонованих 

сміттєзвалищ 65 % припадає на місто Дніпро. За допомогою супутникової інформації 

визначено фактичні місця їх розташування та параметри, зокрема координатну прив’язку та 

площу. Результати відображені на інтерактивній карті 

(http://qgiscloud.com/dniprokosmos/gis_system/). 

 

 
 
Також за допомогою космічних знімків проведено аналіз та визначено реальний стан 

справ в області із розробкою родовищ корисних копалин, який відображено також на 

http://qgiscloud.com/dniprokosmos/gis_system/
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інтерактивній карті (https://qgiscloud.com/karjery/gis_karjery1/). На карті можна відслідкувати 

ситуацію щодо діючих та вже відпрацьованих кар’єрів, а також співставити кордони 

полігонів – фактичні та ті, що мають відповідати дозвільним умовам. Окрім цього, визначено 

їх площу та координатну прив’язку.  

Розвиток системи екомоніторингу в області виходить на якісно новий рівень. Такий 

проект є вкрай актуальним для промислового регіону з надмірним рівнем техногенного 

навантаження. 

 

3.2. Розчистка гирл малих річок області 

В рамках Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної 

безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (рішення обласної ради від 

21.10.2015 № 680-34/VI (зі змінами), далі – Програма) відповідно до розпоряджень голови 

облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 “Про розподіл коштів обласного 

бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2019 році”  

(зі змінами) виконаноу 2019 році:  

“Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в Магдалинівському районі 

(у тому числі проектування)” – виконано роботи з улаштування 3 водопропускних споруд, 

капітальний ремонт 1 дамби та кріплення розмитих ділянок на каналі К-7, здійснено 

коригування проектно-кошторисної документації; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану старого русла річки Оріль 

на території Царичанського та Петриківського районів Дніпропетровської області – 

капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – триває процедура оцінки впливу на 

довкілля;  

“Поліпшення умов відтворення водних живих ресурсів з влаштуванням нерестових 

ділянок на р. Самара в районі садибних ділянок Дніпровського району – капітальний ремонт 

(у тому числі ПКД та експертиза)” – отримано дозвіл на виконання робіт, розчищено 0,28 км 

русла річки; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села 

Сурсько-Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт 

(у тому числі ПКД та експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної 

документації; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в районі 

села Сурсько-Клевцово Дніпровського району – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та 

експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної документації; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Базавлук на території 

Гуляйпільської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області – 

капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – виконано коригування проектно-

кошторисної документації; 

“Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт 

Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (у тому числі ПКД та 

експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної документації; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на території 

Петриківської селищної ради Петриківського району Дніпропетровської області – 

капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – проведено коригування проектно-

кошторисної документації, розчищено 0,7 км русла річки; 

“Захист від підтоплення с. Аполонівка Солонянського району Дніпропетровської 

області шляхом розчистки річки Мокра Сура – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та 

експертиза)” – виконано коригування проектно-кошторисної документації. 

 

 

 

 

https://qgiscloud.com/karjery/gis_karjery1/
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3.3. Захист від підтоплення мешканців області 

В рамках Програми у 2019 році виконано: “Капітальний ремонт гідротехнічних 

споруд для захисту від підтоплення с. Широка Дача Широківського району 

Дніпропетровської області (у тому числі проектування)” – виконано роботи з улаштування 

технологічної дороги та роботи з благоустрою берегу, реалізацію заходу завершено; 

“Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Кам’янка в смт 

Софіївка Дніпропетровської області (у тому числі проектування)” – розчищено 1,87 км русла 

річки, влаштовано 5 перекатів та 6 водопропускних споруд, виконано коригування проектно-

кошторисної документації. 

 

3.4. Покращення екологічного стану природного середовища, санітарно-гігієнічної та 

епідеміологічної ситуації та забезпечить більш комфортні умови проживання мешканців 

області 

Проєкт у стадії реалізації. 
 
3.5. Реконструкція та розширення каналізаційних очисних споруд області 

У 2019 році не передбачено видатки. 

 

3.6. Будівництво станції біологічного очищення не побутових стоків 

У 2019 році видатків за даним проєктом не передбачено. 

 

3.B. Поліпшення системи управління відходами 

 

3.7. Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, 

вивезення, складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) 

У 2019 році не передбачені видатки на надання послуг зі збору, вивезення, 

складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів. 

 

3.8. Створення системи поводження з ТПВ на території субрегіону “Західний Донбас” 

У березні 2017 року було підписано нову угоду про співпрацю між учасниками 

проекту регіону Західний Донбас. Згідно зі стратегією “Поводження з твердими побутовими 

відходами у субрегіоні “Західний Донбас” необхідно побудувати новий сміттєвий полігон в 

місті Павлоград і сміттєперевантажувальну станцію – в районі Першотравенська для того, 

щоб очистити регіон від стихійних звалищ і сміття на узбіччях. Проект спрямований на 

втілення прогресивної і сучасної ефективної системи збору, вивезення, сортування, 

переробки та утилізації твердих побутових відходів на території СУБРЕГІОНУ “ЗАХІДНИЙ 

ДОНБАС”, яка була розроблена в рамках проекту технічної допомоги “Місцевий 

економічний розвиток міст України”. Проект буде реалізовано шляхом об’єднання зусиль 

влади, бізнесу та територіальних громад міст Павлограда, Тернівки, Першотравенська, 

Павлоградського та Петропавлівського районів, Вербківської та Богданівської сільських рад. 

Реалізація проекту планується за кошти іноземного інвестора та за підтримки компанії ДТЕК. 

 

3.9. Будівництво полігонів для складування твердих побутових відходів в 

Дніпропетровській області 

Тверді побутові відходи постійно  накопичуються на полігоні ТПВ, проблема 

накопичення відходів є дуже актуальною. У результаті неорганізованого вивозу твердих 

побутових відходів населенням звалища часто занедбані через хаотичне їх формування. 

Трапляється скидання сміття на прилеглі до звалищ території, що призводить до збільшення 

площ звалищ. У 2019 році не передбачені видатки на будівництво полігонів для складування 

твердих побутових відходів в Дніпропетровської області. 
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3.10. Будівництво об’єкта “Станція переробки твердих побутових відходів” 

Необхідний орієнтовний обсяг фінансування по об'єкту становить 80,5 млн грн. З 2006 

по 2009 рік здійснювалось будівництво  будівлі станції. Обсяг фінансування становив 14,7 

млн.грн, фактично використано – 13,6 млн.грн. Через брак коштів реалізацію проекту у 2009 

році зупинено. На теперішній час – це об'єкт незавершеного будівництва. 

 

3.11. Розчищення р. Коноплянка з виконанням робіт для недопущення підтоплення 

хвостосховищ 

Обсяг фінансування по об'єкту згідно ПКД становить 12,1 млн.грн. Фактично 

використано 350,9 тис.грн на розробку проекту. Через брак коштів реалізація проєкту не 

здійснювалась. 

 

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

екомережі 

3.12. Збереження та відтворення біорізноманіття Дніпропетровської області, 

формування територіально-функціональної системи екологічної мережі 

З метою забезпечення досягнення Стратегічної цілі “Екологічна та енергетична 

безпека” розроблено Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) 

екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (далі – Програма), яку 

затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі 

змінами). Головною метою Програми є створення екологічно безпечних та комфортних умов 

для життя населення Дніпропетровської області. 

У рамках реалізації Програми за рахунок коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища обласного бюджету було заплановано виконання заходу “Розробка 

проекту схеми формування екологічної мережі області”. По заходу розроблено схему 

формування екологічної мережі області та графічно визначено території, зарезервовані під 

створення об’єктів природно-заповідного фонду. 

Зазначений проект складається з пояснювальної записки, 10 мап, 60 таблиць та 

картографічних схем по кожному району окремо, а також по 3-м містам. Об’єктом 

дослідження були природно-територіальні комплекси області, екосистемне біорізноманіття  

та об’єкти геологічної спадщини. Мета роботи – розроблення на основі всебічного аналізу 

біорізноманіття  та просторової організації ландшафтних комплексів детальної схеми 

національної екомережі. 

Визначено площі ключових територій екомережі для кожного району, в межах яких 

необхідно розвивати природно-заповідний фонд області. Здійснено детальне 

картографування всіх площ земельних ділянок, які відповідають критеріям щодо ядер і 

коридорів екомережі. Взято на облік усі території, де збереглися природні  або наближені до 

природних по ряду ознак ландшафти.  

Після розробки зазначеної схеми усі матеріали направлено до Дніпропетровської 

обласної ради. Обласна рада, в свою чергу, підтримала необхідність збереження природно-

заповідного фонду нашої області, збереження її цілісності та охорони. Отже, рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/VII затверджено Проект схеми 

формування екологічної мережі Дніпропетровської області. 

Станом на теперішній час зазначена схема використовується для опрацювання запитів 

(громадян, підприємств) стосовно наявності або відсутності об’єктів природно-заповідного 

фонду, а також територій зарезервованих для подальшого створення заповідних об’єктів на 

запланованих під будь-яку діяльність земельних ділянках. Також, зазначену схему 

направлено до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області для 

врахування в роботі при вирішені питань, пов’язаних з природоохоронними цінними 

територіями. 

Відповідно до Указу Президента України від 10.03.1994 № 79/94 національний 

природний парк “Орільський” включено до переліку територій, зарезервованих для 
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наступного заповідання. Рішеннями Дніпропетровської обласної ради від 19.03.2002 №525-

22/ХХІІІ та від 22.03.2006 №768-33/ІV до переліку першочергових заходів віднесено 

створення національного природного парку, необхідних для реалізації Програми формування 

регіональної екологічної мережі Дніпропетровської області.  

На наступному етапі природний регіон Приорілля, як територію, перспективну для 

створення національного природного парку включено до Указу Президента України від 

01.12.2008 №1129/2008 “Про розширення мережі та територій національних природних 

парків та інших природно-заповідних об’єктів”. Також, національний природний парк 

“Орільський” віднесено до переліку заходів, необхідних для реалізації обласної Програми.   

За результатами проведених робіт розроблено наукові обґрунтування, що включають 

в себе виявлення зростання у природних оселищах рослин та тварин зі Світового Червоного 

списку, Європейського Червоного списку, з Червоного списку та Червоної книги 

Дніпропетровської області, а також, видовий склад населення риб Орелі та водойм.  

Особливу цінність на території національного природного парку “Орільський” 

представляють природні діброви, які не тільки приймають важливу роль у формуванні 

рослинного покриву, але й позитивно впливають на навколишнє середовище. Розроблено 

картографічні матеріали, які включають в себе ситуаційні схеми у розрізі сільських рад по 

кожному району, загальні плани ОПЗФ на топографічній основі М 1:50000 та 1: 25000. 

Департаментом неодноразово було проведено наради з райдержадміністрації, 

головами сільських та селищних рад стосовно погодження матеріалів проекту створення 

національного природного парку “Орільський”.  

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

проекту створення райдержадміністраціями, представниками департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації разом з науковими співробітниками та 

розробниками зазначеного проекту було здійснено виїзні наради до кожного району окремо.   

За результатами проведеної роботи погоджено матеріали по Царичанському та 

Юр’ївському районам. По погодженим матеріалам проектів створення були прийняті 

рішення Дніпропетровської обласної ради щодо їх створення. 

На теперішній час відсутні погодження по Магдалинівському, Петриківському та 

Новомосковському районам. 

З метою прийняття рішення про створення об’єкту природно-заповідного фонду 

Указом Президента України усі погодженні матеріали проектів створення по кожному 

району окремо, будуть направлені до Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Указом Президента України від 11.04.2019 № 139/2019 “Про території та об’єкти 

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення” створено (оголошено) 

ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Базавлуцький  прибережно-річковий 

комплекс”, загальною площею 3538,12 га, який розташовано в межах Нікопольського району 

Дніпропетровської області. 

Рішеннями Дніпропетровської обласної ради від 22.02.2019 № 457-16/VII “Про 

внесення змін до рішень обласної ради від 22 вересня 2010 року № 783-27/V “Про створення 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення” та від 24.03.2017 № 176-8/VII 

“Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської 

області” збільшено та змінено межі території регіонального ландшафтного парку 

“Дніпровські ліси” за рахунок лісових земель Петриківського району Дніпропетровської 

області, що зарезервовані для створення об’єкту природно-заповідного фонду 

“Петриківський”. 

 
3.13. Облаштування зони відпочинку в парках області 

Виготовлення ПКД. Кошториста вартість проекту 5968,1 тис.грн. Передбачено на 

2019 рік 5968,1 тис.грн. 
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3.14. Відновлення гідрологічного режиму р. Оріль на межі Полтавської та 

Дніпропетровської областей 

Кошти зі спеціального фонду  обласного бюджету на реалізацію проєкту у 2019 році  

не виділялись. 

 
3.В: Поліпшення системи управління відходами 

 
З метою недопущення виникнення в населених пунктах стихійних звалищ, комплексного 

розуміння питання поводження з твердими побутовими відходами та враховуючи те, що 

пріоритетним напрямком поводження з відходами є їх сортування та переробка, на 

обласному рівні вперше затверджено Дніпропетровську обласнустратегію поводження з 

твердими побутовими відходами (далі – Стратегія).  

Стратегією передбачено оптимізацію поводження з твердими побутовими відходами, 

в першу чергу 100 % забезпечення населення послугами з вивезення твердих побутових 

відходів, а також управління та організація роздільного збору сміття в кожному населеному 

пункті та районі області.  

Головними завданнями Стратегії є впровадження роздільного збору ТПВ; 

забезпечення населення якісною послугою з вивезення сміття; зменшення кількості полігонів 

до 6-ти регіональних; оптимізація витрат при транспортуванні сміття; оновлення парку 

техніки для вивезення сміття. 

 

3.D.: Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 

3.15. Упровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної  власності      

Видатки в 2019 році передбачено на погашення кредиторської заборгованості за 

об’єктом “Комплексна термомодернізація будівлі КЗ “Дніпропетровська міська дитяча 

клінічна лікарня № 1” Дніпропетровської обласної ради”  у м. Дніпро – реконструкція”.  

 

3.16. Сприяння у будівництві об’єктів з виробництва електричної енергії з енергії 

сонячного випромінювання (наземна сонячна електростанція) 

За період 2012 ‒ 2019 у Дніпропетровській області було введено в експлуатацію 103 

об’єкта сонячної енергетики, на яких здійснюють господарську діяльність 67 суб’єктів 

господарювання, загальною потужністю 1040,875 МВт та 2704 сонячних електростанції 

приватних домогосподарств, сумарною потужністю 72,1 МВт, з них 70 наземних сонячних 

електростанцій, загальною потужністю 1030 МВт, тобто 92 % від загальної потужності 

об’єктів сонячної енергетики області. 

У звітному періоді встановлено 1918 об’єктів сонячної енергетики, сумарною 

потужністю 971,3 МВт, з них 1852 сонячних електростанції приватних домогосподарств, 

сумарною потужністю 52,5 МВт. Кількість введених в експлуатацію черг будівництва 

наземних сонячних електростанцій за  2019 рік дорівнює 59, сумарною потужністю 967,5 

МВт, що на 915,7 МВт або в 18 раз більше ніж за минулий рік. 

 З початку 2019 року об’єктами сонячної енергетики вироблено 477,8 млн кВт.*год 

електричної енергії, в тому числі наземними сонячними електростанціями 429,8 млн 

кВт.*год, що на 394,1 млн кВт.*год більше ніж за 2018 рік. 

Слід зазначити, що всі сонячні електростанції на території області, в тому числі і 

наземні, побудовані за рахунок коштів інвесторів без залучення будь-яких бюджетних 

коштів. 

Важливою складовою генерації електроенергії з сонячного випромінювання є 

можливість передачі її в об’єднану енергетичну систему України, для чого потрібно 

отримати технічні умови на приєднання об'єкта до електричних мереж, які видаються 

оператором системи розподілу (електропередавальною організацією) незалежно від форми 

власності. Приєднання об'єкта до електричних мереж – це довготривалий та складний 

процес, особливо для великих об’єктів генерації, тому що таке приєднання відноситься до 
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нестандартних. Серед перепон на шляху приєднання, підчас реалізації проекту “зеленої” 

енергетики, слід відмітити: постійні зміни законодавства, вартість приєднання, технічний 

стан мереж та терміни приєднання. 

 
 

3.17. Сприяння у спорудженні вітроелектростанції 

Виробництво електроенергії з енергії вітру в області представлено лише вітряком, 

який розташовано на полігоні шахти “Родіна” ПАТ “КЗРК”, потужністю 0,003 МВт.  

За інформацією Нікопольської РДА планується будівництво вітрової електростанції 

на території Покровської сільської ради району, на теперішній час проект розробляється, 

планова дата введення в експлуатацію 01.09.2021, планова кількість створених робочих місць 

до 55. 

 

3.18. Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, 

закладів охорони здоров’я області 

Проєкт у стадії реалізації. Кошториста вартість проекту 44501,8 тис.грн. Передбачено 

на 2019 рік 7195,7 тис.грн 

 

3.19. Проведення реконструкції електричних  мереж вуличного освітлення  

В 2019 році видатки за даним проєктом не передбачено. 

 

3.20. Упровадження інноваційних енергозберігаючих технологій  у будівлях 

бюджетної сфери області  

В 2019 році видатки за даним проєктом не передбачено. 

 

3.21. Будівництво та реконструкція автономних котелень в будівлях бюджетної сфери  

В 2019 році видатки за даним проєктом не передбачено. 

 

 

 

Стратегічна ціль 4: Розвиток людського капіталу 

4.А.: Освіта для зайнятості 

4.1. Підвищення якості та рівного доступу до загальної середньої освіти у навчальних 

закладах області 

4.2. Новий освітній простір для кожної дитини 

4.3. Забезпечення сучасними засобами навчання заклади освіти  області 

У 2018/2019 навчальному році у Дніпропетровській області забезпечується 

конституційне право і державні гарантії понад 333 тисячам учнів закладів загальної 

середньої освіти на здобуття загальної середньої освіти у 856 закладах загальної середньої 

освіти.  

У зв’язку з добровільним об’єднанням територіальних громад, відбувається передача 

закладів освіти до комунальної власності об’єднаних територіальних громад, які у межах 

своїх повноважень засновують, реорганізовують і ліквідують заклади освіти.  

У період із 2016 року, керуючись розпорядженням голови облдержадміністрації від 

11.03. 2016 № Р-106/0/3-16 “Про модернізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів 

у сучасних умовах соціально-економічного розвитку територій Дніпропетровської області”, 

реалізовуючи основні напрями розвитку освіти, органами місцевого самоврядування 

Дніпропетровської області прийнято рішення щодо створення 47 опорного закладу освіти та 

88 філій. 

Забезпечуючи доступність до місця навчання, шкільний автопарк Дніпропетровщини 

складається з 439 транспортних одиниць, що здійснюють стовідсоткове підвезення понад 20 

тисяч учнів, дітей та педагогічних працівників сільської місцевості. 
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Відповідно до Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених в обласному 

бюджеті на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти сільської 

місцевості, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 

березня 2019 року № Р-101/0/3-19, регіональної цільової соціальної програми “Освіта 

Дніпропетровщини до 2021 року”, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 

року № 389-17/VI (зі змінами) 6 шкільних автобусів, видатки на які передбачено в обласному 

бюджеті для закладів загальної середньої освіти сільської місцевості у 2019 році, придбані та 

передані керівникам органів управління освітою Дніпровської та Петриківської 

райдержадміністрацій, Новопокровської, Новопавлівської та Миколаївської об’єднаних 

територіальних громад. 

У поточному році за кошти місцевого бюджету придбано 3 шкільні автобуси (2 

транспортні одиниці придбано для закладів освіти Миколаївською сільською радою 

Петропавлівського району та один автобус для закладів освіти Божедарівською селищною 

радою Криничанського району). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 319 “Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти” придбано  

15 шкільних автобусів. 

У Дніпропетровській області створення нового освітнього середовища відбувається 

шляхом облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, 

необхідними для впровадження компетентнісного навчання 

З метою задоволення потреб населення у дошкільній освіті та зменшення черг на 

влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади в області створюються додаткові місця 

дошкільної освіти шляхом збільшення обсягів будівництва і реконструкції приміщень 

закладів дошкільної освіти, розширення мережі навчально-виховних комплексів “школа – 

дитячий садок”, відкриття нових груп у функціонуючих дитячих садках. 

Протягом2019 року в області створено 675 додаткових місць дошкільної освіти, а 

саме: відновлено роботу 2 закладів дошкільної освіти на 310 місць: м. Кам’янське – 1/110, м. 

Новомосковськ – 1/200; збудовано 1 дошкільний підрозділ при закладі загальної середньої 

освіти на 115 місць (м. Кам’янське); відкрито 1 заклад дошкільної освіти на 25 місць 

(Чумаківська ОТГ Дніпровського району); реконструйовано 1 навчально-виховний комплекс 

на 30 місць (с. Ганнівка Верхньодніпровського району); відкрито 11 додаткових груп у 

функціонуючих дошкільних закладах освіти на 195 місць (м. Кривий Ріг – 3/55; м. Марганець 

– 1/20; Новомосковський район – 2/35; Перещепинська ОТГ – 1/20; Миколаївська ОТГ 

Петропавлівського р-ну – 1/15; Софіївська ОТГ Софіївського району – 3/50). 

Зокрема, вжито заходів щодо своєчасного розподілу між обласним бюджетом, 

бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти “Нова українська школа”. 

Відповідно до Постанови КМУ від 04.04.2018 року №237 (зі змінами), наказу 

Департаменту від 01.03.2019 року №108/0/212-19 видатки спрямовані на закупівлю 

дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів та підготовку 

тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації. 

Крім цього, на адміністративно-територіальні одиниці Дніпропетровської області 

затверджено розпис у сумі 65868096,20 грн (видатки споживання -2103050,00 грн та видатки 

розвитку 63765046,20 грн) та заклади освіти обласного підпорядкування у сумі 8299003,80 

грн (видатки споживання -6071650,00 грн та видатки розвитку 2227353,80 грн). 

Виконання міжбюджетних трансфертів що передаються з обласного бюджету до 

місцевих бюджетів за рахунок державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» по поточним 

видаткам заплановано на поточний бюджетний рік у сумі 8174700,00 грн, касові видатки 
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склало у сумі 6330185,42 грн, повернуто до державного бюджету кошти у сумі 1844514,58 

грн. 

Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти області 

сприяє створенню повноцінного комфортного освітнього простору, забезпеченню рівного 

доступу до якісної освіти і умов навчання дітей. 

Відповідно до Постанов КМУ від 14.02.2017 №88 (зі змінами), від 27.02.2019 року 

№129 та наказів Департаменту від 31.01.2019 року №51/0/212-19, від 01.03.2019 року 

№107/0/212-19 затверджено розпис на загальну суму 30395676,00 грн (видатки споживання – 

14990900,00 грн та видатки розвитку 15404776,00 грн), видатки спрямовані на  проведення 

(надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять особам з 

особливими освітніми потребами, які здобувають освіту, а саме: 

в інклюзивних класах (групах) закладів загальної середньої освіти-18923000,00 грн; 

у спеціальних класах загальної середньої освіти-6084000,00 грн; 

у закладах дошкільної освіти-1088000,00 грн; 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти-700676,00 грн; 

оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів-3600000,00 грн. 

Виконання міжбюджетних трансфертів по КПКВК 0619330 «Субвенція місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» по поточним видаткам КЕКВ 2620 

«Трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано на поточний 

бюджетний рік у сумі  14990900,00 грн, касові видатки склало у сумі 14958299,37 грн, 

повернуто до державного бюджету кошти у сумі 32600,63 грн. 

Виконання міжбюджетних трансфертів по КПКВК 0619330 «Субвенція місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» по капітальним видаткам КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано на 

поточний бюджетний рік у сумі 15404776,00 грн, касові видатки склало у сумі 12582932,00 

грн, повернуто до державного бюджету кошти у сумі 2821844,00 грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  

03 квітня 2019 року №319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», видатки 

спрямовані до закладів освіти обласного підпорядкування у сумі 59619200,00 грн (видатки 

споживання -113400,00 грн та видатки розвитку 59505800,00 грн) та адміністративно-

територіальні одиниці Дніпропетровської області на видатки розвитку у сумі 79866000,00 

грн за напрямками: 

придбання персональних комп’ютерів та послуг з доступу до Інтернет у закладах 

освіти області. Затверджено планових призначень на суму 110709745,60 грн, касові видатки 

склало 47713985,32 грн; 

придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами. Затверджено планових призначень на суму 19584354,40 

грн, касові видатки склало 17868271,40 грн (придбано 11 автомобілів); 

придбання спеціальних автомобілів,у тому числі для обслуговування інклюзивно-

ресурсних центрів. Затверджено планових призначень на суму 9191100,00 грн, касові 

видатки склало 7278420,00 грн (придбано 4 автомобіля). 

Виконання міжбюджетних трансфертів що передаються з обласного бюджету до 

місцевих бюджетів за рахунок державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по 

поточним видаткам заплановано на поточний бюджетний рік у сумі 113400,00 грн, касові 

видатки склало у сумі 111545,80 грн, повернуто до державного бюджету кошти у сумі 

1854,20 грн. 

Виконання міжбюджетних трансфертів що передаються з обласного бюджету до 

місцевих бюджетів за рахунок державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
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підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по 

капітальним видаткам заплановано на поточний бюджетний рік у сумі 139371800,00 грн, 

касові видатки склало у сумі 72749130,92 грн, повернуто до державного бюджету кошти у 

сумі 66622669,08 грн. 

Відповідно до рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року 

№397-15/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» (Додаток 4) зі змінами та доповненнями 

затверджено розпис на: 

Оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 

освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких 

будуть довозиться учні закладів загальної середньої освіти у сумі 37767957,00 грн відповідно 

до розпорядження ДОДА від 12.03.2019 року №Р-115/0/3-19. За звітний період 

профінансовано заклади освіти відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на 

загальну суму 37392318,44 грн, залишок невикористаних коштів повернуто до обласного 

бюджету у сумі 375638,56 грн. 

Видатки на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників у сумі 1293300,00 

грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року №964-р та 

розпорядження ДОДА від 20.03.2019 року  №Р-133/0/3-19. За звітний період профінансовано 

заклади освіти відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на загальну суму 

1293300,00 грн, виконання 100 відсотків. 

Крім цього, заплановано видатки на придбання обладнання для оснащення ресурсних 

кімнат у закладах загальної середньої освіти у сумі 24853200,00 грн відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року №964-р та розпорядження 

ДОДА від 20.03.2019 року №Р-132/0/3-19. За звітний період профінансовано заклади освіти 

відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на загальну суму 23177400,22 грн, 

залишок невикористаних коштів повернуто до обласного бюджету у сумі 1675799,78 грн. 

Видатки на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної 

середньої освіти з навчанням мовами національних меншин у сумі 6420500,00 грн відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року №1012-р та 

розпорядження ДОДА від 01.04.2019 року  №Р-169/0/3-19. За звітний період профінансовано 

заклади освіти відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на загальну суму 

6066348,60 грн, залишок невикористаних коштів повернено до обласного бюджету у сумі 

354151,40 грн. 

Крім цього, затверджено видатки на оснащення закладів загальної середньої освіти 

засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів у сумі 

11414500,00 грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 

року №1012-р та розпорядження ДОДА від 12.03.2019 року №Р-116/0/3-19. За звітний період 

профінансовано заклади освіти відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на 

загальну суму 11387145,40 грн, залишок невикористаних коштів повернуто до обласного 

бюджету у сумі 27354,60 грн. 

Також затверджено видатки на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти у сумі 1179400,00 грн відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року №1012-р та розпорядження 

ДОДА від 01.04.2019 року  №Р-170/0/3-19. За звітний період профінансовано заклади освіти 

відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на загальну суму 1129620,23 грн, 

залишок невикористаних коштів повернуто до обласного бюджету у сумі 49779,77 грн. 

Видатки на підтримку об’єднаних територіальних громад у сумі  

17543,72 грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року 

№827-р та розпорядження ДОДА від 01.04.2019 року Р-168/0/3-19. За звітний період 

профінансовано заклади освіти відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на 

загальну суму 17543,72 грн, виконання 100 відсотків. 

Видатки на придбання обладнання для створення умов для підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов у сумі 24485,27 грн відповідно до 
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розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №929-р та розпорядження 

ДОДА від 01.04.2019 року №Р-171/0/3-19. За звітний період профінансовано заклади освіти 

відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на загальну суму 24485,27 грн, 

виконання 100 відсотків. 

Видатки на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах 

середньої освіти з навчанням мовами національних меншин у сумі 1220551,01 грн відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №929-р та розпорядження 

ДОДА від 01.04.2019 року №Р-169/0/3-19. За звітний період профінансовано заклади освіти 

відповідно до затверджених та поданих ними пропозиції на загальну суму 1184665,50 грн, 

залишок невикористаних коштів повернуто до обласного бюджету у сумі 35885,51 грн.  

Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення 

їх інформаційних потреб, підвищення рівня викладання предметів у закладах освіти 

відповідно до завдань “Нової української школи” відбувається шляхом перепідготовки 

вчителів комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” 

Дніпропетровської обласної ради”. 

Отже, державна освітня політика, яка послідовно проводиться в області, націлена на 

реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, 

забезпечення матеріальних та організаційних засад модернізації галузі, її інтеграції до 

європейського освітнього простору та переорієнтації на задоволення усього комплексу 

освітніх потреб населення. 

 

4.В.: Підвищення громадської активності мешканців 

4.4. Навчання демократії через дебати 

Проєкт не реалізується. 

 

4.5. Забезпечення молодих сімей доступним житлом 

З метою створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва у 

Дніпропетровській області на період до 2020 року департаментом житлово-комунального 

господарства та будівництва розроблено та затверджено регіональну Програму розвитку 

житлового будівництва у Дніпропетровській області на період 2015 – 2020 роки, (рішення 

обласної ради від 23.01.2015 № 609-29/VI зі змінами). Згідно із Програмою здійснюється 

фінансування за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів для надання та 

обслуговування кредитів індивідуальним сільським забудовникам та молоді. У 2019 році за 

рахунок усіх джерел фінансування передбачено кредитування в обсязі 6,1 млн грн, що дасть 

можливість надати майже 15 кредитів. 

 

4.6. Проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, фестивалів, вистав учбових 

театрів, майстер-класів, семінарів для всебічного розвитку творчих здібностей студентів 

З метою забезпечення високого рівня якості життя людей, їх етнічної і культурної 

самобутності, стимулювання розвитку духовних, культурних та освітніх потреб людини, 

визначених Планом реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 

2020 року на 2018-2020 роки  управлінням культури, національностей і релігій 

облдержадміністрації проведено наступні заходи. 

В межах основних культурно-мистецьких заходів у 2019 році відбулася 

інтерактивна пересувна “Усі разом” : 

25 березня в Покровському районі в с.Олександрівка у Будинку культури; 

26 березня м. Синельникове у ЗОСШ №4; 

27 березня м. Васильківка Навчально-виховничий комплекс №1; 

28 березня с.Шахтарське Шахтарська школа; 

29 березня с.Солоне Опорна школа; 

- виставка молодих художників Дніпропетровщини;  
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-виставка творчих робіт українських художників-поліграфістів та ілюстраторів «Web-

design I polygraphic design fest»; 

 

- 3 семінара-практикуму «Вивчення, популяризація та збереження нематеріальної 

культурної спадщини  Дніпропетровщини» у Вербківському ОТГ, м. Підгороднє, с.Богуслав; 

- фестиваль «Козацькі пісні Дніпропетровщини»;  

- «Бузковий бал для учасників АТО/ООС та волонтерів «мужність та грація»;  

- обласний дитячо-юнацький фестиваль «Z_ефір»;  

- міжнародний театральний фестиваль «Класика сьогодні»;   

- ІІІ відкритий театральний фестиваль української драматургії «Дніпро.Театр.UA»; 

 

4.7. Благоустрій територій населених пунктів області 

З метою покращення екологічного стану територій та покращення зон відпочинку для 

населення у 2019 році проводилися роботи в м. Дніпро – Реконструкція скверу та спортивно-

ігрових майданчиків на ж/м Західний, в м. Кривий Ріг – Реконструкція парку ім. Федора 

Мершовцева, в м. Марганець – Реконструкція площі Гірницької Слави. Наразі завершено 

виконання робіт в м. Новомосковськ – Реконструкція площі Героїв. 

 

4.8. Активізація сільських громад та поліпшення благоустрою території шляхом 

самоорганізації мешканців ОТГ 

У звітному періоді кошти не виділялись. 

 

4.9. Створення Агенції місцевого розвитку Слобожанської територіальної громади 

Основними заходами проекту “Створення Агенції місцевого розвитку Слобожанської 

ОТГ” визначено пошук та вибір організаційно-правової форми АМР, джерела фінансування 

АМР, підготовка кадрів для АМР та навчання у сфері проектного менеджменту тощо. 

У червні 2018 року на офіційному сайті селищної ради оголошено прийом заяв на 

посаду керівника АМР. Всього кандидатами на посаду було подано 4 заяви та ессе (бачення) 

подальшої роботи АРМ. При цьому, всі вони мали різне бачення з організації діяльності та 

організаційно-правової форми майбутньої АМР, у зв’язку з чим виникла необхідність в 

проведенні навчально-ознайомчого туру по обміну досвіду з кращими практиками створення 

та розвитку інституцій місцевого розвитку інших регіонів України та країн ЄС.  

Для цього за фінансової підтримки програми DOBRE, в рамках Національної 

програми обміну досвідом для об’єднаних громад – партнерів DOBRE, з 9 по 16 березня 2019 

року відбувся навчальний тур “Кращі практики: інституції місцевого розвитку” до трьох міст 

- обласних центрів: Львів, Чернівці та Івано-Франківськ. До складу делегації від 

Слобожанської ОТГ увійшли депутати селищної ради, представники виконавчого комітету 

селищної ради та громадськості, члени Координаційної ради МЕР та Молодіжної ради. 

Члени делегації ознайомилися з процесом створення та діяльністю успішно діючих 

інституцій місцевого розвитку в обласних центрах, їх взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, громадськістю та бізнесом, організаційно-правовими формами та 

напрямками діяльності тощо.  

Так, під час навчального туру делегація Слобожанської ОТГ ознайомилася з 

діяльністю 11 інституцій розвитку міст Львова, Чернівці та Івано-Франківська (КЗ “Інститут 

міста”, URBAN бібліотека (філія Централізованої бібліотечної системи міста Львова), Центр                                   

ім. митрополита Андрея Шептицького (ресурсно-інформаційний центр Українського 

католицького університету), Буковинський центр реконструкції і розвитку, ГО “Буковинська 

агенція регіонального розвитку”, Україно-канадський “SBEDIF-BUSINESS CENTER”, ГО 

“Тепле місто” та інші). 

За результатом навчальної поїздки на черговому засіданні Координаційної ради МЕР 

було розглянуто найбільш прийнятні для нашої громади організаційно-правові форми 
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інституції місцевого розвитку та прийнято рішення, що першим етапом створення Агенції 

має  бути створення та розвиток Центру громадської активності або Молодіжного центру, на 

базі яких може одночасно проводитись пошук ділових та активних членів громади та їх 

навчання для наступної роботи в АМР (п. 2 Протокол № 6 від 17.04.2019 року). 

З врахуванням вищезазначеного, у червні 2019 року створено КЗ “Молодіжний центр 

СМАРТ Слобожанської селищної ради” (рішення селищної ради від 27.06.2019 № 2000-

38/VII) та затверджено його структуру у кількості 4 штатних одиниць.  

Одночасно, підготовлено та направлено до програми DOBRE проектну заявку на 

фінансування проекту “Створення Агенції місцевого розвитку Слобожанської ОТГ” за 

рахунок проектного фонду МЕР програми DOBRE та бюджету ОТГ, зокрема, для проведення 

ремонтно-будівельних робіт приміщення Будинку культури, в якому заплановано 

організувати простір для Молодіжного центру громади, придбання оргтехніки, меблі, 

обладнання для організації роботи працівників та відвідувачів Молодіжного центру. Загальна 

вартість проекту складає майже 1 300 тис.грн. На даний час проектна заявка знаходиться на 

розгляді спеціалістів програми DOBRE.  

 

4.10. Популяризація елементів традиційної культури Дніпропетровщини 

Для збереження культурної спадщини та підтримки розвитку культури за звітний 

період використано із обласного бюджету 506,95 тис. грн. 

За цей період реалізовано низку заходів з охорони культурної спадщини: 

- Визначення межі території 228 пам’яток археології Софіївського (57 об’єктів ) та 

Криворізького (171 об’єкт) районів.; 

- Організацію та виконання паспортизації 4 пам’яток:  

2 пам’ятки археології національного значення - "Курганний могильник", держ. 

охоронний №040005-Н та "Курганний могильник", держ. охоронний №040006-Н, на 

території Апостолівського району; 

1 пам’ятка історії національного значення (держ. охоронний № 040025-Н) – "Будинок 

міської садиби XIX століття, де народилась О.П. Блаватська і жила династія Фадеєвих",                   

м. Дніпро; 

1 пам’ятка історії місцевого значення (держ. охоронний №1525) – "Будинок канцелярії 

генерала Інзова І.Н., де бував у травні-червні видатний російський поет Пушкін О.С.",                       

м. Дніпро.; 

- підготовка матеріалів тому "Звід пам’яток історії та культури України. 

Дніпропетровська область": формуються завдання, надаються консультації та 

опрацьовуються подані матеріали (наукові статті, картографічні матеріали, поверхові плани) 

– загалом 260.  Забезпечено підготовку та видано друком збірку "Пам’ятки історії та 

культури Солонянського району" (археологічний та історичний нариси і 568 статей на 1013 

об’єктів культурної спадщини). 

У 2019 році КП «Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й 

виданню тому серії книг «Реабілітовані історією» надійшло та фактично освоєно 

фінансування з обласного бюджету у сумі 621,9 тис.грн. Тривало  комплексне вивчення 

процесів розкуркулення та депортації сільських мешканців Дніпропетровської області у 

північні та інші віддалені райони СРСР на початку 1930-х років. Формується банк даних на 

депортованих згідно з рекомендаціями Головної редколегії програми “Реабілітовані 

історією”. Певну увагу приділено популяризації в науковій періодиці, засобах масової 

інформації, зокрема,  на сторінках популярних регіональних видань “Бористен”, “Грані” та 

ін. Опрацьована низка узагальнюючих праць з тоталітарно-репресивної тематики по 

Дніпропетровщині. Здійснювалась підготовка до друку книги  “Трагічне минуле: документи 

свідчать” том 3 та виготовлено  книги у кількості 500 примірників. Підготовлено до друку 

книги “Славетні постаті Придніпров'я: імена повернені з минулого” том 1. Проведений збір 
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матеріалів для створення книги з серії  “Документи свідчать. Репресії проти залізничників 

Сталінської залізниці”. Для цієї роботи були вивчені  матеріали Державного архіву 

Дніпропетровської області, а також справи з архівів спецслужб (ДПУ, ОДПУ, НКВС). Для 

роботи над книгою були опрацьовані (зроблені фотокопії та переведені вручну у 

комп’ютерний текст) справи з 30 томів архівних справ.  

4.11. Проведення мистецьких заходів: концертів, ярмарків, фестивалів, виставок, 

презентацій для взаємозбагачення національних культур 

На проведення мистецьких концертів для взаємозбагачення національних культур з 

обласного бюджету за звітний період профінансовано та освоєно 199,9 тис.грн. на здобуття 

вищої театральної нагороди Придніпров’я “Січеславна” та “Надія Січеславни” 2019, взяли 

участь 16 колективів та було представлено 25 вистав. 

       У сфері популяризації та доступності театральної діяльності на виїзні творчі виступи  

мистецьких колективів театрально-концертних закладів області в сільських районах та малих 

містах області за звітний період було  здійснено за власні кошти (366,4 тис.грн.) 69 виступа. 

Можливість самостійного фінансового забезпечення театрально-концертних закладів є 

однією з ключових складових Стратегії. 

КПК "Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр“ДОР” 

у смт Межова: “Три ідеальні подружжя”, “Ріккі-тіккі-таві”, “Мафія. Мокра справа”;                        

смт Баловка: “Дитина має право”; м.Першотравенськ: “Ріккі-тіккі-таві”, “Алі баба”; 

c.Самарське та с.Орлівщина “Хто подолає дракона?”, “Алі баба”; м. Синельниково: “Валіза, 

кохання, діаманти”. 

ОКПК “Дніпропетровський академічний театр опери та балету” у м.Підгороднє 

“Концерт”, смт Покровське,  м.Синельниково, смт Томаківка, смт Петропавлівка, смт 

Межева, смт Магдалінівка, смт Софіївка та смт Баловка  “Концерт української музики”. 

КПК  “Дніпровський академічний театр драми та комедії” ДОР” у м.Першотравенськ, 

м.Тернівка та м. Синельниково вистава  “Афінські вечори”. 

КЗК  “Дніпровський національний академічний український музично-драматичний 

театр ім. Т.Г.Шевченка” у смт Петриківка, с.Могилів, с. Ляшківка вистава “Свято солодкої 

лободи”; м. Зеленодольськ, вистава “Коза Дереза”, концерт “АТО”, вистава “Один день із 

1000 ночей” с.Чумаки - концерт “З Україною в серці”,  с. Підгородне - концерт “АТО”,; 

с.Нова Дача Павлоградського району - вистава “Коза Дереза”, концерт “АТО”, с.Межиріч, 

смт. Васильківка - “Пан Коцький”, “Вечори на хуторі поблизу Диканьки”, с. Привовчанське - 

Сватання на Гончарівці, с.Карабинівка, с.Кочережки Павлоградского району - Концерт 

“АТО”. 

КП “Дніпропетровська філармонія імені Л.Б. Когана” - м. Верхньодніпровськ 

Українське музичне шоу “Пісня буде поміж нас”, смт. Межева Музичне шоу “Одеський 

дворик”, м. Тернівка Концерт “Діти-Дітям”, с. Старі Кодаки Музичне шоу “Пісня буде поміж 

нас", Концерт вокал-шоу “Консонанс” з програмою ”АВВА”, смт Знам’янка - Естрадний 

концерт артистів філармонії та м. Тернівка - Музичне шоу “Mambo Italiano”.  

КП “Дніпропетровський будинок органної камерної музики” ДОР - в сел.Петриківка 

проведена концертна програма до Дня вишиванки. 

КПК “АФХА” Славутич ДОР” у с. Оленівка проведено фестиваль “Козацькі традиції 

Магдалинівщини”, с. Нехвороща концерт з нагоди святкування 346-ї річниці селища 

Нехвороща, смт. Широке - святковий концерт ансамблю “Славутич», смт. Магдалинівка 

відкриття новорічної ялинки “Миколай іде, Різдво веде”. 

У поточному періоді за власні кошти театральних закладів поставлено  129  прем`єрних 

вистав. За 2019 рік направлено за власні кошти театрально-концертних закладів 1502,6 

тис.грн. для інформування глядачів, рекламу та розповсюдження флаєрів. 

У ОКПК “Дніпропетровський академічний театр опери та балету” глядачам 

представлена прем’єра “БAROCKO”, “Лускунчик”, “Великий вальс на 3 дії”. Також відбулись 
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прем’єри 46-го театрального сезону оперета І. Кальмана “Містер Ікс”, балету для дітей 

“Білосніжка та семеро гномів” та гранд-опери Дж. Верді "Набукко”.  

У КПК “Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр” 

ДОР” відбулись прем’єрні вистави: “Алі-Баба і розбійників юрба”, “Одруження”, “Люблячі 

жінки Марселя”, “Каля Маля”, “Літні оси кусають навить в листопаді” та “Мафія. Мокра 

справа”. 

У КПК  “Дніпровський академічний театр драми та комедії” ДОР” - “Дядічків сон”, 

“Маскарад”, “За кулісами”,  “Каблуки”, “Одного разу на Брайтоні”,  “Розбір одного 

непорозуміння”, “РEVIZOR”, "Номер 5”, “Діагноз: кохання”, “За дивне знайомство”, 

“Спальня Сальвадора”, “Орфей виходить з дому”. 

У КП “Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики” ДОР” відбулись 

прем’єрні програми: “Мелодії муз”,“…Орган. В його акордах чутно кроки Бога”, “Музика 

доби Бароко”, “На романтичній ноті”, “Вишукана Франція”, “В діалозі з великими 

композиторами”, “Музика вічного кохання”, “Romantic saxphone”, “Відень – музична 

столиця”, “З любов’ю до жінок”, “Класика – це класно”, “Bach неперевершений та 

величний”, “Лицарі Землі Української”, "Музичний гомін Віків”, "Клавірний діалог”, “Діалог 

клавесину та органу”, “Орган +”, “Органні хіти”, відкриття щорічного фестивалю “Квітень 

Музичний - 2019” В.Балаховська (орган, м.Київ), “Епох класичних палітра”, з циклу 

концертів “Бесіда голосу та флейти”, “Фрески творчості А.Вівальді”, “Чотири пори року”, 

“Музичні сторінки українських композиторів”, від класики до сучасності XVIII-XXст., 

“Велич Геніїв”, “Музика – моя доля. Неповторна Барбара Стрейзанд”, “В ритмах латино”, 

“Обдаровані діти – надія України”, “Нові імена“, “Органовий розмай”, “Вечір музичних 

контрастів” "ХХХІІ-й на Біс”, “Музична сповідь Україні” в рамках проекту "Народна 

філармонія”. “Моє місто – моя любов”, Концерт до святкування 243-ї річниці м.Дніпро, 

“Торжество  Органу” Відкриття ХХХІІІ-го концертного сезону, “Великий Бах - Великі Учні”, 

“Музика за МИР”, “Мовою улюблених арій”, “Музичні автографи”, “Hoвopiчний вогник” та 

інш. 

У КП “Дніпропетровська філармонія імені Л.Б. Когана” відбулася програма гурту 

“RIVERLAND”, концерт присвята “Viva Monserrat”, “Флеш - Моб” концерт дитячий 

джазовий абонемент за участю музичних шкіл міста, концерт присвята “Муслім Магомаєв”, 

“Караоке по-Італійськи”, сольний проект Володимира Зубання  “З любов’ю до глядача”, 

музичне шоу “Спогади старого Монмарта”, “Дві зірки”, “Love Paris”. 

У КЗК  “Дніпровський національний академічний український музично-драматичний 

театр ім. Т.Г.Шевченка” відбулася прем`єрні вистави: “Вечори на хуторі біля Диканьки”, 

“Суд і сповідь”, “Свіччине весілля”, “Про що нашептала зірка”, “Чарівник смарагдового 

міста”. 

 

4.12. Популяризація елементів традиційної культури Дніпропетровщини, розвиток 

козацтва в контексті культурологічної історії Наддніпрянщини шляхом  видання книг, 

листівок, буклетів, путівників, каталогів, збірок статей тощо 

Популяризацію елементів традиційної культури реалізовано через випуск 

Дніпропетровським національним історичним музеєм ім.Д.І.Яворницького книги - альбому 

“Портрети історичних діячів 16 початок 20 сторіччя” (500 одиниць на загальну суму 171,9 

тис.грн). 

 

4.13. Проведення мистецьких заходів: ярмарків, виставок, презентацій, майстер-класів, 

конкурсів для взаємозбагачення національних культур 

З метою збереження культурної спадщини та підтримки розвитку культури в області 

закладами культури були проведені такі заходи, а саме: 
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        в ОКВНЗ “Дніпропетровський театрально-художній коледж” запроваджено активну 

просвітницьку роботу з популяризації Петриківського розпису. Заслужений майстер 

народної творчості України Тетяна Анатоліївна Гарькава та її вихованці постійно приймають 

участь у всеукраїнських, міських та міжнародних фестивалях. Поряд з цим за 2019 рік 

проведено 6 виставок, 5 конкурси, 16 майстер-класів, а саме: виставка “Наступність 

поколінь” та майстер-клас з Петриківського розпису, м. Чернівці, відкритий урок з 

Петриківського розпису для читачів Дніпропетровської міської бібліотеки, м. Дніпро, 

майстер-клас з Петриківського розпису на 17-му щорічному Фестивалі культурної спадщини 

Емірату Шарджа (ОАЕ), м. Шарджі, виставка та проведення майстер-класів з Петриківського 

розпису в рамках проведення Регіонального семінару з інтелектуальної власності та 

традиційних знань, м. Київ, Майстер-клас старшого викладача кафедри “Хорове 

диригування” Харківського національного університету мистецтв ім.. І.П. Котляревського 

Фартушкі О.Д., Майстер-клас професора кафедри “Концертмейстерський клас” Львівської 

національної академії мистецтв ім. М. Лисенка Молчанової Т.О., Майстер-клас професора 

кафедри історії і теорії музики Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки Приходька 

І.М., Майстер-клас викладача кафедри спеціального фортепіано м. Дніпро Адлуцького Г.В.; 

у КЗК “Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей” здійснила обласний тур 

Всеукраїнського конкурсу есе “Діти єднають Україну”, обласний тур Всеукраїнського 

конкурсу дитячого читання “Книгоманія”, обласний конкурс на кращий постер/плакат-

мотиватор “Читай! Мрій! Перемагай!”. 

       Реалізація вищезазначених заходів дозволяє створити сприятливі умови для підвищення 

ролі закладів культури в духовному відродженні, розвитку національної культури, 

підвищення рівня культурного обслуговування населення, забезпечення доступу населення 

до культурних надбань, розширення надання культурно-дозвільних послуг населенню, 

підготовки для закладів культури спеціалістів з мистецькою освітою, створити сучасний 

імідж обласних закладів культури та збільшити кількість відвідувачів. 

 

4.14. Проведення культурологічного заходу: П’ятого Всеукраїнського музейного 

фестивалю “Музеї та виклики часу” 

У звітому періоді кошти не виділялись.  

 

4.15. Створення центру спортивно-патріотичного виховання 

У 2019 року відділом та закладами освіти проведено наступні заходи: міські змагання 

“Козацький гарт”, уроки-реквієми з нагоди Міжнародного дня пам'яті катастрофи на 

Чорнобильській АЕС, міські змагання з військово-прикладних видів спорту, присвячені Дню 

Перемоги, легкоатлетична естафета серед учнів закладів, присвячена Дню Перемоги над 

нацизмом у Європі, години вшанування пам'яті жертв депортації кримськотатарського 

народу, заходи до Дня Європи. Дня вишиванки. День скорботи і вшанування пам'яті жертв 

війни в Україні, “Основний закон держави” (до дня конституції України). 

 

4.16. Започаткування проведення щорічних літературних конкурсів серед школярів і 

студентства на патріотичну тематику 

У звітому періоді кошти не виділялись.  

 

4.17. Участь у різноманітних проектах та громадських заходах в місті та області 

У звітому періоді кошти не виділялись.  
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4.С.: Розвиток громад 

 

4.18. Побудова центрів безпеки на території громад 

У зв’язку зі змінами, що відбуваються у державі в рамках децентралізації влади, а 

саме: передачею окремих повноважень щодо організації та забезпечення пожежогасіння та 

реагування на надзвичайні ситуації від державних органів до органів місцевого 

самоврядування, виникла необхідність створення на територіях новоутворених громад 

“Центрів безпеки громадян” з  відповідними екстреними службами для  надання допомоги у 

випадку  пожежі, забезпечення громадської безпеки та надання послуг швидкої медичної 

допомоги. 

На сьогоднішній день в об’єднаних територіальних громадах області діють                              

10 місцевих пожежних команд, ще 8 місцевих пожежних команд діють в сільських та 

селищних радах, які на цей час ще не увійшли до складу об’єднаних територіальних громад; 

п’ять об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області, а саме 

Гречаноподівська, Лошкарівська, Миколаївська, Новоолександрівська та Троїцька громади 

стали учасниками Ініціативи «Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних 

громадах України», що впроваджується Асоціацією добровільних пожежних команд 

Республіки Польща за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», яка фінансується 

Європейським Союзом. 

 На створення сучасних Центрів безпеки кошти у 2019 році не передбачались. 

 

 

 

Виконуючий обовязки директора  

департаменту економічного розвитку  

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації                                                                           Олексій ПСАРЬОВ 

           

 


