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ЗВІТ 

про виконання Програми соціально-економічного  

та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік 

 

Згідно з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку 

Дніпропетровської області на 2019 рік, затвердженою рішенням  

Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2019 року № 396-15/VІІ  

(далі – Програма), робота структурних підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, обласних організацій 

та установ протягом 2019 року спрямовувалася на забезпечення досягнення 

показників Програми з урахуванням пріоритетів, визначених Стратегією 

розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженою 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року  

№ 561-27/VІ. 

В окремих галузях і сферах діяльності затверджено заходи з реалізації в 

області основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній 

сферах на 2019 рік, у тому числі: 

виконання обласного та місцевих бюджетів, забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів, зокрема на утримання об’єктів соціально-

культурної сфери, оновлення матеріально-технічної бази, упровадження заходів 

щодо соціально-економічного розвитку, придбання шкільних автобусів для 

закладів загальної освіти сільської місцевості, утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я, оздоровлення та відпочинок дітей, підтримка об’єднаних 

територіальних громад, придбання обладнання для оснащення ресурсних 

кімнат у закладах загальної середньої освіти, оснащення закладів 

загальносередньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів 

природно-математичних предметів, придбання обладнання для створення умов 

для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 

іноземних мов (33 розпорядження голови облдержадміністрації); 

затвердження висновків щодо відповідності проєктів рішень про 

добровільне об’єднання територіальних громад (16 розпоряджень голови 

облдержадміністрації); 
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затвердження робочих проєктів: „Коригування проекту „Реконструкція 

м’якої покрівлі під шатровий дах із металочерепиці з утепленням фасадів 

корпусів КЗ „Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4” 

ДОР” під „Реконструкцію частини м’якої покрівлі під шатровий дах із 

металочерепиці з утепленням фасадів корпусів та влаштуванням центру 

реабілітації КЗ „Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна                    

лікарня № 4” ДОР”. Коригування”, „Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення О041804 Вакулове –  

Лошкарівка – /Т-04-32/ км 5+800 – км 23+950 Нікопольського району 

Дніпропетровської області”, „Реконструкція будівлі КП „Дніпропетровський 

обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії” ДОР” за адресою:  

вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро”, „Рекультивація 

земельної ділянки міського звалища побутових відходів по вул. Робоча, 121,  

м. Синельникове Дніпропетровської області – будівництво”, „Капітальний 

ремонт дороги вул. Сергія Колачевського (від житлового будинку № 52 на  

вул. Сергія Колачевського до вул. Олексія Солом’яного) в м. Кривому Розі 

Дніпропетровської області”. Коригування”, „Будівництво будівлі академії 

спортивних єдиноборств по вул. Краснопільській, 8Б у м. Дніпрі”. 

Коригування”, „Капітальний ремонт дороги на проспекті 200-річчя Кривого 

Рогу від площі 30-річчя Перемоги до вул. Спаської в Саксаганському районі  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області”. Коригування”, „Капітальний ремонт 

елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського 

моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську”. Коригування”, „Реконструкція 

спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18А у  

м. Дніпрі”. Коригування”, проєктів: „Реконструкція будівлі  

КПНЗ „Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району” 

Криворізької міської ради, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області”, 

„Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану  

р. Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний 

ремонт”, „Реконструкція стадіону „Металург ім. О.І. Куценка” по  

просп. Трубників, 48 у м. Нікополь”. Коригування II”, „Автомобільна дорога на 

ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги  

Київ – Луганськ – Ізварине, м. Дніпро – будівництво”. Коригування”, 

„Реконструкція будівлі комунального закладу „Дніпровська міська дитяча 

клінічна лікарня № 5” Дніпровської міської ради по вул. Івана Акінфієва, 5 в  

м. Дніпрі”, „Будівництво палацу спорту за адресою: вул. В’ячеслава  

Чорновола, 67Е, м. Кам’янське, Дніпропетровської області” (об’єкт 

незавершеного будівництва „Тренувальна база з баскетболу по  

вул. В.В. Щербицького у м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область)”, 

„Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території комунального 
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закладу освіти „Навчально-виховний комплекс № 33 „Маріїнська 

багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня” 

Дніпровської міської ради по вул. Троїцькій, 1 у м. Дніпрі”, „Реконструкція 

комунального закладу Верхівцевський НВК „Середня загальноосвітня  

школа № 1 – дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської районної 

ради”. Коригування”, „Реконструкція стадіону „Металург”, розташованого за 

адресою: вул. Паланочна, 6, м. Новомосковськ Дніпропетровської області”, 

„Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на території парку Перемоги в 

м. Нікополі по вул. Херсонська”. Коригування”, надання підприємствам 

дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання підприємствам в оренду та постійне користування 

земельних ділянок (104 розпорядження голови облдержадміністрації); 

упровадження заходів щодо підготовки житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 

2019/2020 року, благоустрій населених пунктів (2 розпорядження голови 

облдержадміністрації). 

У 2019 році реалізовувалося 47 регіональних програм, з яких  

30  фінансувалися з обласного бюджету в обсязі 1311,2 млн грн. 

За своєю спрямованістю програми класифікуються таким чином:  

11 соціальних програм, 12 програм розвитку реального сектору,  

6 екологічних програм, 2 правоохоронні програми, 9 національно-культурних 

програм, 2 науково-технічні програми, 5 – інші. 

На засіданнях колегії облдержадміністрації, постійних комісій обласної 

ради розглянуто 21 питання щодо коригування (внесення змін та доповнень) до 

регіональних програм. Знято з контролю 2 регіональні програми. 
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3. ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ 

 

3.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 

На сьогодні одним із головних чинників формування середнього класу в 

Україні є розвиток підприємництва, що виступає гарантом стабільності 

економіки та підвищення рівня життя громадян. 

Для досягнення цілей, визначених стратегією розвитку малого та 

середнього підприємництва, облдержадміністрацією розроблена та затверджена 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року  

№ 407-15/VIІ регіональна Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва у Дніпропетровській області на 2019 – 2020 роки (далі – 

Програма). 

Відповідно до завдань та заходів Програми проведено семінари та 

тренінги для навчання представників бізнесу і стартаперів регіону, а саме: 

„Подолання дефіциту персоналу інноваційними методами”, „Модель 

бізнесу 3.0”, „Управління в умовах обмежених ресурсів”, „Фінансова 

грамотність в умовах чинного законодавства” та „Тест малого бізнесу  

(М-Тест) – складова аналізу регуляторного впливу. Структура М-Тесту. 

Практичні питання при розробці М-Тесту” для фахівців органів місцевого 

самоврядування щодо вирішення питань з реалізації державної регуляторної 

політики та практичного застосування норм регуляторного законодавства; 

„Інтернатура бізнесу: збудуй свою власну справу”, учасники отримали 

практичні поради від найкращих бізнес-коучерів щодо шляхів розвитку своєї 

ідеї бізнесу, написання власного бізнес-плану. Бізнес-тренери навчали 

планувати, бачити свою реальну ціль та надали практичні кейси щодо реалізації 

власного бізнесу, також було обговорено шляхи та засоби, які необхідно робити 

день за днем, аби відкрити власний бізнес із нуля. 

Результатом навчання стало розроблення власного алгоритму від ідеї до 

бізнес-плану, який презентує учасник на останньому тренінгу експертам.  

Під час заходу було розглянуто такі питання: написання бізнес-плану, 

стратегія розвитку організації, тімбілдінг: команда як реальний інструмент 

роботи підприємства, тайм-менеджмент як інструмент вдосконалення власної 

справи, історія та створення бренду (свого унікального продукту), просування 

власного бренду, інтернет для бізнесу: стратегія і тактика використання, 

фінансування росту бізнесу (прогноз грошових потоків, основи оцінки ризиків, 

податки), конкуренція та конкурентоспроможність; 

„Матриця створення успішного бізнесу”. Під час заходу було розкрито 

такі питання: 

піраміда організаційного розвитку. Модель успішного бізнесу; 

унікальність стратегії та маркетингу бізнесу як інструменту збільшення 

прибутку. Як збільшити прибуток через фокусування та роботу з „моїм 

клієнтом”; 



5                                

концепція бізнесу. Ринки та клієнти. Товари та послуги. Ресурси. 

Операційна система. Управління. Корпоративна культура; 

правильна послідовність формування структури бізнесу. Кожен працівник 

повинен заробляти на себе та на розвиток підприємства; 

модель бізнесу. Як її застосовувати для збільшення прибутків та 

розвитку. 

Організовано та проведено тренінги „Соціальний бізнес як інструмент 

розбудови інфраструктури регіону”, „Тімбілдінг: створи свою команду” та 

„Networking для бізнесу”. 

У цьому році стартував пілотний проект Школа бізнесу „INTENSIVE” за 

такими напрямами: „я – ефективний топменеджер”, „я – бізнес-леді”,  

„я – успішний стартап”. 

Результатом запуску проєкту є відкриття нових стартапів, просування 

існуючого бізнесу на нові ринки, збільшення податкових надходжень до 

бюджетів усіх рівнів. 

Також було організовано та проведено соціологічне дослідження щодо 

визначення особливостей бізнес-клімату Дніпропетровської області, під час 

якого були опитані представники малого та середнього бізнесу. За результатами 

дослідження отримано звіт та ґрунтовний аналіз стану розвитку 

підприємницького середовища області. 

До кінця року планується проведення 29 жовтня –  

15 листопада 2019 року тренінгу „Інтернатура бізнесу: збудуй свою власну 

справу”. 
У листопаді 2019 року заплановано проведення форуму з нагоди 

Міжнародного дня жіночого підприємництва. 
Також у листопаді буде проведено виїзне засідання Координаційної ради 

облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва до смт Петриківка 
щодо обговорення актуальних питань ведення підприємницької діяльності з 
представниками бізнесу.   

В області створено розвинену інституційну мережу супроводу  

інвестора: ДП „Дніпропетровський інвестиційно-інноваційний центр”,  

КЗ „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської 

обласної ради, КП „Агентство розвитку Дніпра” Дніпровської міської ради, 

місцеві інвестиційні інституції у містах Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг та 

інших. При облдержадміністрації створені інвестиційний центр та гаряча лінія з 

питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та 

захопленню підприємств.  

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.adm.dp.gov.ua) 

створений окремий інформаційний ресурс для бізнесу, у тому числі малого та 

середнього, інвесторів, експортерів. 

Дніпропетровський регіон продовжує співпрацю з міжнародною 

спільнотою – з початку року до області здійснено 62 візити делегацій іноземних 

країн, представників дипломатичних установ, журналістів і міжнародних 

організацій. 

http://www.adm.dp.gov.ua/
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Підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на зовнішньому 

ринку, залучення іноземних інвестицій у регіон, підтримка підприємництва – 

складові пріоритетного напряму діяльності Дніпропетровського регіону.  

28 травня 2019 року організовано та проведено бізнес-форум „Литва – 

Україна: досвід Європейського союзу для Дніпра”, спрямований на розбудову 

зв’язків між литовськими та українськими підприємцями, розвиток 

взаємовигідного співробітництва, а також налагодження довгострокового, 

ділового партнерства. До форуму долучилися представники 

Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства, Міжнародного 

енергетичного кластеру, а також представники дніпропетровських та 

литовських компаній і асоціацій у сфері проєктування, виробництва та 

інсталяції в енергетиці, будівельних матеріалів і технологій, IT-послуг. 

Протягом року проведено ряд засідань консультативно-дорадчих органів, 

а саме: 

робочу зустріч з керівництвом Ощадбанку у Дніпропетровській області 

щодо обговорення співпраці за програмою „Будуй своє”; 

розширене засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань 

розвитку підприємництва та Регіональної ради підприємців у 

Дніпропетровській області щодо обговорення нової редакції Закону України 

„Про публічні закупівлі”; 

засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку 

підприємництва щодо обговорення організації онлайн-консультацій для 

бізнесу; 

засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку 

підприємництва щодо розробки та затвердження Плану проведення виїзних 

засідань Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку 

підприємництва на 2019 рік; 

виїзне засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань 

розвитку підприємництва у м. Жовті Води та м. Нікополь щодо обговорення 

актуальних питань у галузі ведення бізнесу. 

Заходи підтримки малого та середнього бізнесу регіону, визначені 

Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період 

до 2020 року, спрямовані на створення нових робочих місць, зростання 

валового внутрішнього продукту, а також стимулювання розвитку 

конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу регіональної економіки. 

Невід’ємною складовою частиною розвитку підприємництва є створення 

сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності. З метою 

реалізації визначених цілей та завдань в області постійно проводиться робота з 

удосконалення регуляторного середовища (дерегуляція).  

Згідно з нормами Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон) та з метою реалізації 

принципу послідовності й передбачуваності державної регуляторної політики, 

на підставі пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації – 

розробників проєктів регуляторних актів – 10 грудня 2018 року затверджено 
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План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів облдержадміністрації 

на 2019 рік та 18 січня 2019 року затверджено зміни до нього. Зазначений план 

та зміни до нього оприлюднені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у 

мережі Інтернет у розділі „ОДА”, рубрика „Регуляторна діяльність” 

(www.adm.dp.gov.ua). На цей час до Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів облдержадміністрації на 2019 рік включено 2 проєкти 

регуляторних актів. 

Проєкти регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування регіону з відповідними аналізами регуляторного 

впливу згідно зі встановленими Законом вимогами в обов’язковому порядку 

оприлюднювалися у місцевих друкованих засобах масової інформації і на 

офіційних веб-сторінках зазначених органів влади. Після офіційного 

оприлюднення цих документів проходила процедура отримання пропозицій та 

зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

Місцевими радами (їх виконавчими органами) та 

райдержадміністраціями вживалися заходи щодо залучення бізнес-спільноти до 

регуляторних процесів, забезпечення участі підприємців у підготовці й 

обговоренні проєктів нормативно-правових актів місцевого рівня. 

Так, місцевими регуляторними органами Дніпропетровської області 

проведено 172 заходи з публічних обговорень проєктів регуляторних актів, 

зокрема 64 громадських слухання, 34 круглих столи, 4 семінари та 70 форумів і 

зборів. 

Найактивнішими в цьому напрямі є Криворізька міська рада (її виконавчі 

органи), де протягом звітного періоду проведено 54 заходи з публічного 

обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 37 громадських слухань,  

1 круглий стіл, 4 семінари та 12 форумів і зборів, а також сільські, селищні ради 

Межівського району, де проведено 17 форумів і зборів. 

Також протягом звітного періоду здійснювався постійний моніторинг 

заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів 

відповідно до затверджених планів-графіків на 2019 рік. За 9 місяців поточного 

року здійснено 204 заходи з відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів, із них: 125 базових, 39 повторних та 40 періодичних. 

З метою організації виконання Закону, зокрема приведення регуляторних 

актів відповідно до принципів державної регуляторної політики та 

недопущення прийняття економічно недоцільних регуляторних актів, за 

результатами проведених відстежень результативності прийнятих регуляторних 

актів здійснено перегляд таких актів. Зокрема, на місцевому рівні переглянуто 

67 регуляторних актів, із них: 37 відповідають принципам державної 

регуляторної політики, 22 потребують внесення змін, 8 актів визнано такими, 

що потребують скасування. 

В облдержадміністрації є чинними 4 регуляторних акти. Актуалізований 

перелік чинних регуляторних актів облдержадміністрації розміщений на 

офіційному веб-сайті органу влади у мережі Інтернет у розділі „ОДА”, рубрика 

„Регуляторна діяльність” (www.adm.dp.gov.ua). 

http://www.adm.dp.gov.ua/


8                                

Загалом в області прийнято 317 регуляторних актів. 

З метою розвитку сфери відкритих даних в області, підвищення 

ефективності та прозорості діяльності облдержадміністрації, її структурних 

підрозділів шляхом використання сучасних інформаційних технологій для 

надання інформаційних та інших послуг громадськості та бізнесу значну увагу 

приділено оприлюдненню інформації у формі відкритих даних відповідно до 

вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 „Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних” (зі змінами). Так, у звітному періоді проведена робота щодо 

завантаження на портал Єдиний державний веб-портал відкритих даних 

(data.gov.ua) інформації, визначеної законодавством про засади регуляторної 

політики у форматі відкритих даних, а також розміщено: 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

облдержадміністрації на 2019 рік та зміни до нього; 

перелік чинних регуляторних актів облдержадміністрації (станом на  

01 січня 2019 року). 

У рамках Програми за участю представників Державної регуляторної 

служби України 21 – 22 травня 2019 року проведено навчальні семінари для 

фахівців органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з питань 

реалізації державної регуляторної політики та практичного застосування норм 

регуляторного законодавства за темою: „Тест малого бізнесу (М-Тест) – 

складова аналізу регуляторного впливу. Структура М-Тесту. Практичні питання 

при розробці М-Тесту”. 

Під час семінарів були розглянуті такі питання: розробка аналізу 

регуляторного впливу на проєкт регуляторного акта, методологія застосування 

М-тесту з конкретними прикладами прийняття органом місцевого 

самоврядування рішення про встановлення місцевих податків та зборів, а також 

заслухано позицію Державної регуляторної служби України стосовно 

застосування вимог Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” під час прийняття рішень органами 

місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів. 

Облдержадміністрацією і надалі продовжуватиметься здійснення 

постійного моніторингу щодо виконання місцевими регуляторними органами 

вимог Закону та забезпечення інформаційної підтримки реалізації державної 

регуляторної політики на території області. 

Проводиться робота із закладами вищої освіти стосовно створення 

консультантів (менторів) з приватного сектору, органів державної влади та 

інститутів громадського суспільства щодо інформування про кращі вітчизняні 

та міжнародні практики, передачі наукових здобутків підприємцям регіону. На 

сьогодні здійснюється активна взаємодія між науковими, науково-дослідними 

установами та суб’єктами малого та середнього бізнесу, зокрема, наукові, 

науково-дослідні установи на замовлення комерційних структур виконують 

науково-дослідні розробки та надають послуги. 
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Постійно проводяться заходи щодо інформаційно-просвітницької роботи 

серед сільського населення, малих і середніх виробників сільськогосподарської 

продукції з популяризації розвитку сільськогосподарської кооперації.  

 

3.2. Надання адміністративних послуг 

 

З метою створення максимально зручних і доступних умов для отримання 

адміністративних послуг громадянами і підприємцями у Дніпропетровській 

області станом на 01 жовтня 2019 року працюють 50 центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та їх 10 філій (станом на 01 січня  

2019 року – 47 ЦНАП і 10 філій). 

Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП у межах 

однієї області (усього – 60). ЦНАП активно функціонують: 

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

працюють 8 філій ЦНАП, та в м. Кам’янське – 2 філії); 

у 22 районах; 

при 3-х сільських радах (Олександропільській та Іверській Солонянського 

району та Вишнівській Покровського району); 

у 12 об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ) (Апостолівській та 

Зеленодольській міських, Слобожанській, Межівській, Томаківській селищних, 

Богданівській, Вакулівській, Вербківській, Сурсько-Литовській, Ляшківській, 

Новоолександрівській, Могилівській сільських). 

10 січня 2019 року на Дніпропетровщині урочисто відкритий 11-й ЦНАП 

при виконавчому комітеті Могилівської сільської ради Царичанського району, 

05 квітня 2019 року – 12-й ЦНАП при виконавчому комітеті Томаківської 

селищної ради, які є ОТГ.  

З 01 квітня цього року розпочав функціонувати ЦНАП, утворений при 

виконавчому комітеті Вишнівської сільської ради Покровського району, яка не 

є ОТГ. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 

2019 року № 91-р „Про затвердження розподілу у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі 

створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних 

послуг, у тому числі послуг соціального характеру в форматі „Прозорий офіс” у 

2019 році виділено субвенцію з державного бюджету для м. Кам’янське на 

проведення робіт зі створення центру соціального характеру в форматі 

„Прозорий офіс” в обсязі 11500,0 тис. грн. Нині ці кошти спрямовані на 

реконструкцію будівлі, в якій розміщується філія ЦНАП м. Кам’янське у 

Південному районі, де в перспективі на базі центру з’явиться офіс соціальних 

послуг за аналогією з головним офісом ЦНАП м. Кам’янське.   

26 вересня 2019 року урочисто відкрито нове приміщення ЦНАП у  

м. Вільгогірськ, ще одне оновлене приміщення ЦНАП у м. Марганець 

планується відкрити у жовтні поточного року.  
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22 органи місцевого самоврядування Дніпропетровщини до  

31 січня поточного року подали проєктні заявки для участі в конкурсному 

відборі 3-го раунду Програми „U-LEAD з Європою” з поліпшення якості 

надання адміністративних послуг (далі – Програма) з метою отримання 

інституційної і матеріально-технічної допомоги у створенні або модернізації 

ЦНАП, за результатами розгляду яких 10 ОТГ (Перещепинська,                    

Софіївська, Роздорська, Межиріцька, Вербківська, Піщанська, Личківська, 

Маломихайлівська, Гречаноподівська, Червоногригорівська) та  

м. Першотравенськ були відібрані для участі в Програмі.  

За результатами прийому заявок для участі в 4-му раунді Програми 

Дніпропетровська область є лідером нарівні з Київською областю щодо 

загальної кількості поданих проєктних пропозицій  11 територій 

(Богданівська, Лошкарівська, Мирівська, Новоолександрівська, Чкаловська, 

Троїцька сільські ОТГ; Іларіонівська, Петриківська, Широківська селищні ОТГ, 

а також місто Підгородне та Олександропільська сільська рада               

Солонянського району, яка не є ОТГ). Програмою відібрано такі громади: 

Богданівська, Іларіонівська, Лошкарівська, Новоолександрівська, Петриківська,  

Широківська ОТГ, а також Підгородненська міська та Олександропільська 

сільська ради. Облдержадміністрацією при цьому надано потужну методичну 

підтримку ОТГ Дніпропетровщини щодо заповнення необхідного пакету 

документів.  

Також представники 6 ОТГ регіону (Васильківської, Межівської, 

Покровської, Солонянської, Томаківської, Царичанської) та м. Покрова, які є 

учасниками 1-го раунду Програми, 05 березня 2019 року в м. Києві підписали 

угоди про партнерство між проєктом „U-LEAD з Європою: програма для 

України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 

розвитку” – Компонент 2 „Створення центрів надання адміністративних послуг 

та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування” 

(раунд 1), що фінансується Європейським Союзом та реалізується компанією 

NIRAS, у результаті чого розпочато практичну фазу впровадження проєкту 

щодо фізичного та інституційного створення (модернізації) ЦНАП. На 

території області за підсумками участі органів місцевого самоврядування у 

Програмі до кінця поточного року з’являться 3 спільних (об’єднаних)  

ЦНАП ОТГ і райдержадміністрацій, а саме: у Васильківському, Покровському, 

Солонянському районах, а також мобільний ЦНАП (автобус) у Межівському 

районі, що забезпечить обслуговування як мешканців ОТГ, так і всього району, 

та мають відкритися новий ЦНАП Царичанської ОТГ і модернізований ЦНАП 

м. Покрова. 

З 06 серпня поточного року фактично вже розпочав діяльність об’єднаний 

ЦНАП Томаківської райдержадміністрації та відповідної ОТГ. Вжито 

необхідних організаційних заходів з боку керівництва громади і району, 

синхронізовано документи, що регламентують роботу двох ЦНАП: ОТГ і 

райдержадміністрації. 
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Станом на 01 жовтня поточного року ЦНАП Васильківської, 

Покровської, Солонянської, Томаківської, Царичанської ОТГ та ЦНАП                             

м. Покрова отримали від Програми елементи ознакування, комп’ютерну 

техніку та частково меблі (очікуються поставки інших меблів найближчим 

часом як для віддалених робочих місць у с. Василівка Солонянської ОТГ, так і 

для приміщень центрів вищезазначених територій). 

Таким чином, за рахунок активної участі в програмі міжнародної 

технічної допомоги існуючу мережу ЦНАП Дніпропетровщини буде суттєво 

розширено та підсилено її інституціональну спроможність, що дозволить 

максимально наблизити сервіс держави до кожного мешканця регіону, 

забезпечити надання високоякісних і доступних адміністративних послуг 

населенню. 

Такий результат у межах області також досягається і шляхом активного 

поширення практики виїзних мобільних офісів, яка започаткована саме на 

Дніпропетровщині, у травні 2017 року, у ЦНАП м. Кам’янського. 

Нині 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, проти 5 таких мобільних валіз у 4 центрах – у 

2017 році, за допомогою яких вирішуються не тільки багаторічні проблеми 

людей, прикутих до ліжка, але й мешканців віддалених населених пунктів ОТГ 

і звичайних сільських рад, що створили власні ЦНАП. 

Крім того, на цей час 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.  

Станом на 01 січня 2019 року нараховувалося 15 ЦНАП у 8 населених 

пунктах Дніпропетровщини, а саме: 8 центрів у м. Кривому Розі, ЦНАП у 

містах Дніпро, Кам’янське, Нікополь, а також ЦНАП, утворені в 

Апостолівській, Слобожанській, Новоолександрівській ОТГ і в селі 

Олександропіль Солонянського району, що обслуговують населення за цими 

затребуваними видами адміністративних послуг по лінії Державної міграційної 

служби України. 

Вже з 04 січня 2019 року розпочато прийом заяв щодо оформлення та 

подальшої видачі паспорта громадянина України у формі картки, що містить 

безконтактний електронний носій (ID-картки), та паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон у ЦНАП виконавчого комітету Межівської 

селищної ради, з 11 лютого поточного року – в ЦНАП виконавчого комітету 

Зеленодольської міської ради Апостолівського району та з 20 червня  

2019 року – в ЦНАП виконавчого комітету Марганецької міської ради. 

Також придбано й підключено спеціалізоване обладнання в ЦНАП, 

утвореному при Дніпровській райдержадміністрації. З 27 вересня цього року на 

базі цього ЦНАП розпочався прийом громадян для оформлення й видачі 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон.   
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У тестовому режимі розпочав роботу ЦНАП виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради Петропавлівського району, через який також 
запроваджено надання послуг населенню щодо оформлення й видачі 

біометричних паспортних документів.  

Таким чином, з початку 2019 року послуги з оформлення й видачі 
біометричних паспортних документів доступні в 20 ЦНАП у  

12 населених пунктах Дніпропетровщини, що дозволило стати першим 

регіоном у країні за цим показником.  
Крім того, з квітня поточного року три ЦНАП області та їх територіальні 

підрозділи, що працюють у містах Дніпро, Кривий Ріг і Кам’янське, отримали 

доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян і розпочали 
обслуговування населення з питань державної реєстрації народження та смерті.  

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. 

Зазначений центр став другим в Україні після м. Києва та першим в області, в 

якому надаються такі запитувані серед громадян адміністративні послуги. 
За 9 місяців 2019 року кількість наданих адміністративних послуг у 

регіоні становить 873748, що майже на 50% більше порівняно з аналогічним 

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

695443, що на 43% перевищує кількість консультацій, наданих протягом 
аналогічного періоду 2018 року. 

Зокрема, з початку 2019 року через міські ЦНАП надано  

671225 адміністративних послуг (або 76,8% від загальної кількості наданих 
адміністративних послуг в області) та 527697 консультацій (або 75,9% від 

загальної кількості наданих консультацій в області). 

Усього через районні ЦНАП надано 202523 адміністративні послуги (або 
23,2% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 

167746 консультацій (або 24,1% від загальної кількості наданих консультацій в 

області). 
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Також протягом звітного періоду значна увага приділялася навчальному 
компоненту в системі розвитку ЦНАП.  

Так, 12 лютого та 04 липня поточного року за ініціативи департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації проведено практичний семінар та 
відеоконференцію для фахівців ЦНАП, у яких запроваджені вищезазначені 
сервіси або будуть запроваджені найближчим часом, за участю провідних 
експертів Головного управління Державної міграційної служби України (далі – 
ДМС України) в Дніпропетровській області. Під час цих заходів обговорено 
основні вимоги стандартних операційних процедур діяльності в процесі 
надання адміністративних послуг у сфері міграції, надано практичні поради та 
відповіді на актуальні питання щодо якісного й оперативного обслуговування 
суб’єктів звернень, належного оформлення відповідних документів і 
наповнення відомчої інформаційної системи ДМС України.  

Для керівників ЦНАП, утворених при райдержадміністраціях області, а 
також у містах обласного значення та в ОТГ Дніпропетровщини, 19 лютого та 
01 березня відповідно проведено спеціалізовані тренінги на тему: „Корупційні 
ризики у сфері надання адміністративних послуг і відповідальність за 
корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення”, у яких взяли участь 
понад 40 осіб. 

У рамках діяльності проєкту „Підтримка територіальних громад України 
у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО”, що виконується компанією Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням 
Федерального Уряду Німеччини, 27 – 28 березня цього року проведений 
воркшоп для ЦНАП-партнерів, у тому числі з Дніпропетровської області, на 
тему: „Комунікаційна стратегія та побудова бренду організації”, що відбувся в 
м. Запоріжжі та в якому взяли участь представники ЦНАП з 
Дніпропетровського регіону. 

У рамках спільного проєкту громадської організації „Дніпровський центр 
соціальних досліджень” та Центру політико-правових реформ (м. Київ)  
22 травня 2019 року проведений семінар-тренінг на тему: „Адміністративна 
процедура: нові правила взаємодії між владою і громадянами” за участю 
посадових осіб органів місцевого самоврядування.  

Крім того, 22 – 23 травня 2019 року в рамках Програми розвитку й 
підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області 
на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради 
від 22 червня 2018 року № 344-13/VII, для 60 керівників ЦНАП регіону 
відбулися 2 спеціалізованих тренінги за темою: „Розвиток професійних навичок 
персоналу центрів надання адміністративних послуг щодо вільного спілкування 
з інклюзивною категорією громадян”, що організовані та проведені 
громадською організацією людей з інвалідністю „Креавіта”. Це перший захід 
такого формату в Україні, що проводився в обласному масштабі для персоналу 
всіх без винятку центрів регіону. 

Також 20 – 21 серпня 2019 року відбулися 2 виїзних спеціалізованих 
тренінги за темою: „Практичні аспекти надання адміністративних послуг у 
сфері земельних відносин. Роль ЦНАП у цьому процесі” для 60 керівників 
ЦНАП регіону. 
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Крім того, 18 – 19 вересня 2019 року проведено 2 виїзних спеціалізованих 

тренінги за темою: „Правові основи діяльності ЦНАП, як інтегрованих офісів 

для громадян і бізнесу”, у яких взяли  участь понад 60 фахівців ЦНАП регіону. 

Дніпропетровщина стала першою областю в країні, де народилася та 

зміцнилася нова традиція – проведення в ЦНАП регіональних тематичних 

флешмобів з метою їх популяризації серед населення та формування високого 

рівня довіри до цих інституцій з боку громадян і бізнесу. Завдяки 

запровадженню таких ініціатив відтепер ЦНАП – не лише адміністративна 

установа, де приймаються та видаються документи, це майданчик для 

духовного, творчого та патріотичного розвитку мешканців регіону. 

Загалом проведено 26 таких масштабних інформаційно-презентаційних 

кампаній, зокрема цього року – 9 кампаній, а саме: до Дня закоханих  

(14 лютого), Всесвітнього Дня екскурсовода (21 лютого), свята весни  

(8 Березня), Всесвітнього Дня космонавтики (12 квітня), Всесвітнього Дня 

вишиванки (16 травня), Великодня (21 травня), Дня захисту дітей (01 червня), 

Дня Конституції України (28 червня), Дня Незалежності України (24 серпня). 

Ці заходи широко висвітлювалися регіональними та місцевими засобами 

масової інформації. 

Така успішна практика нині широко поширена серед ЦНАП інших 

регіонів України. 

 

3.3. Інвестиційна діяльність 

 

У січні – вересні 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

44,9 млрд грн капітальних інвестицій, що на 18,9% більше попереднього року. 

Питома вага в загальнодержавному обсязі становить майже 11,8%, за обсягами 

Дніпропетровщина посідає 1 місце серед областей України. 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств 

та організацій, за рахунок яких освоєно 85% загального обсягу. 

Провідними підприємствами області: Публічним акціонерним 

товариством „АрселорМіттал Кривий Ріг”, акціонерним товариством 

„Нікопольський завод феросплавів”, Публічним акціонерним товариством 
„Дніпровський металургійний комбінат, комунальним підприємством 

„Дніпроводоканал” Дніпровської міської ради” та іншими продовжується 

реалізація заходів з модернізації та реконструкції виробництв, заходів з 
енергозбереження. 

До кінця 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування очікується 

освоєння капітальних інвестицій в обсязі 56,8 млрд грн. 
Залучено міжнародні кредитні та ґрантові ресурси для реалізації 

пріоритетних інфраструктурних інвестиційних проєктів, а саме – продовжено 

реалізацію інфраструктурного проєкту „Завершення будівництва метрополітену 
у м. Дніпропетровську”. З передбачених кредитних коштів Європейського 

інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку в 

обсязі 1,3 млрд грн протягом січня – вересня використано 368,7 млн грн. 
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Очікується, що протягом поточного року будуть завершені всі роботи з 

перенесення інженерних мереж з під плям забудови, буде завершено 
спорудження всіх робочих стволів, продовжено роботи з будівництва 

ескалаторних тунелів, роботи із проходки перегінних тунелів, розпочато 

будівництво станційних комплексів. Здати комплекс в експлуатацію планується 
у вересні 2021 року. 

За рахунок грантових коштів Уряду Федеративної Республіки Німеччина 

за участю Українського фонду соціальних інвестицій завершено реалізацію 
інвестиційного проєкту „Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. 

УФСІ V” – впроваджено 11 мікропроєктів у 5 регіонах: у містах Кам’янське, 

Павлоград, Вільногріськ, Верхньодніпровськ та с. Чумаки Дніпровського 
району, що дало змогу відремонтувати будівлі закладів освіти (шкіл та дитячих 

садочків) і житлові будівлі (гуртожитки) та створити належні умови 

проживання та розвинену соціальну інфраструктуру для внутрішньо 
переміщених осіб.  

За рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в 

області продовжується реалізація 11 інвестиційних проєктів у рамках проєкту 
„Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”. 

Протягом січня – вересня збудовано 7 км автомобільної дороги 

державного значення Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від 

с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, до кінця 2019 року 
планується побудувати всього 12 км.  

Виконано роботи з поточного ремонту автомобільної дороги загального 

користування державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на 
м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 72+442 – км 151+930.  

Головна мета цих автодоріг – забезпечення безперебійного та безпечного 

руху автомобільного транспорту між обласним центром та великими 
промисловими містами області, а також забезпечення сталого та швидкісного 

руху транзитного транспорту. 

Окрім ремонту національних автомагістралей, у регіоні здійснюється 
капітальний ремонт 15 автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та двох мостів на автодорозі загального користування місцевого 

значення Зелене – Богданівка – Богуслав. У рамках експлуатаційного 
утримання виконувалися роботи з ремонту асфальтобетонного покриття 

загальною площею майже 79 тис. кв. м та роботи з озеленення. 

У січні – вересні 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування введено 
275,9 тис. кв. м загальної площі житла, що на 50,2% більше рівня минулого 

року (по Україні обсяг житлового будівництва збільшився на 48%). 

Зросли обсяги введеного житла у 23 регіонах області, найбільш суттєво – 
у місті Кам’янське (у 3,4 рази), у районах: Верхньодніпровському – у 5 разів, 

Синельниківському та Широківському – у 6 разів, Царичанському – у 11 разів. 

Жодного квадратного метра житла не введено у місті Першотравенськ та 
у Криничанському, Софіївському районах. 

У 2019 році очікується введення в експлуатацію житла 290 тис. кв. м,              

що дозволить поліпшити житлові умови майже 4 тисячам сімей. 
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Варто врахувати, що здача об’єктів в експлуатацію масово 

відбуватиметься у четвертому кварталі, тому до кінця поточного року 

планується вийти на очікуваний показник введення загальної площі житла.  

Протягом року здійснювалася реалізація інвестиційних проєктів для 

створення комфортних умов проживання громадян, підвищення рівня життя 

мешканців регіону, створення належних умов для всебічного та повноцінного 

розвитку дітей та поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я для надання якісних послуг. 

Зокрема, у рамках Регіональної програми розвитку житлового 

будівництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 січня 2015 року № 609-29/VI 

(зі змінами), на кредитування молодіжного житлового будівництва спрямовано 

бюджетні кошти в обсязі 2,3 млн грн та на житлове будівництво на селі – 

1,4 млн грн. На цей час отримали кредити на житлове будівництво 3 молоді 

сім’ї та 7 сімей у сільській місцевості.  

Введено в експлуатацію об’єкт „Будівництво житлового будинку в 

сел. Слобожанське Дніпровського району” – це дев’ятиповерховий житловий 

будинок на два під’їзди, що дало змогу забезпечити сучасним житлом 

106 родин.  

Також, у рамках програми „Питна вода Дніпропетровщини”  

на 2006 – 2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради 

від 16 вересня 2005 року № 657-28/ІV (зі змінами), протягом січня – вересня 

реконструйовано та збудовано 17 км водопровідних мереж до населених 

пунктів Апостолівського, Дніпровського, Криничанського, Синельниківського 

та Софіївського районів, здійснювалось облаштування водопровідних очисних 

споруд на території Новомосковського району. 

До кінця року за рахунок усіх джерел фінансування очікується введення в 

експлуатацію майже 27 км водопровідних мереж, що забезпечить якісною 

питною водою та поліпшить умови проживання майже 10 тис. мешканцям 

населених пунктів Апостолівського, Дніпровського, Криничанського, 

Нікопольського, Синельниківського, Солонянського, Софіївського та 

Широківського районів. 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку завершено 

роботи з благоустрою за проєктом „Реконструкція площі Героїв у 

м. Новомосковську (I та II черги будівництва)”, завершується реалізація 

проєкту „Парк імені Федора Мершовцева у м. Кривому Розі – реконструкція 

(друга черга)”, продовжується реалізація проєкту „Нове будівництво стадіону 

пляжних видів спорту на базі комунального підприємства „Молодіжне творче 

об’єднання” Дніпровської міської ради, за адресою: вул. Набережна  

Заводська, 53, м. Дніпро” – це буде перший в Україні стадіон з пляжних видів 

спорту. 

Крім того, на фінансування більш ніж 300 об’єктів будівництва і 

реконструкції та капітального ремонту соціальної інфраструктури відповідно 

до рішення Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року  
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№ 397-15/VII (зі змінами) виділено більше 3,5 млрд грн з обласного бюджету 

розвитку. Протягом січня – вересня виконано та профінансовано робіт на суму 

2,0 млрд грн (майже 60% річного обсягу) та введено в експлуатацію об’єкти 

соціально-культурного призначення у розрізі галузей:  

 
освіта: 
„Реконструкція частини будівлі комунального закладу „Навчально-

виховний комплекс „Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів –
академічний ліцей № 15 м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської 
ради за адресою по вул. 40 років Перемоги, 10”; 

„Реконструкція майстерень СЗШ № 37 під приміщення дошкільного 
відділення за адресою: вул. Щербицького, 34/22 в м. Дніпродзержинськ”; 

„Капітальний ремонт фасадів та покрівлі будівлі НВК № 6 „Перспектива” 
по вул. Я.Мудрого, 11-а у м. Жовті Води”; 

„Капітальний ремонт ЗОШ № 7, м. Марганець, вул. Долгова, 1”; 
„Реконструкція стадіону та елементів благоустрою загальноосвітньої 

школи № 7 за адресою: вул. Воїнів Афганців, 5, м. Синельникове”; 
„Реконструкція колишньої Маївської початкової школи під комунальний 

дошкільний навчальний заклад по вул. Київській, 61 в с. Маївка Дніпровського 
району”; 

„Реконструкція Глеюватського дитячого садка по вул. Кірова, 2а, 
с. Глеюватка Криворізького району Дніпропетровської області”; 

„Реконструкція Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ступенів під навчально-
виховний комплекс „Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний заклад”, 
розташованого за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Миколаївка Новомосковський 
район Дніпропетровської області”; 

„Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт в Чаплинській середній 
загальноосвітній школі по вулиці Калініна, 2 в с. Чаплинка Петриківського 
району Дніпропетровської області (заміна вікон та дверей на 
металопластикові)”; 

„Реконструкція стадіону Петриківської школи з профільним виробничим 
навчанням І – ІІІ ступенів по проспекту Петра Калнишевського, 71а в  
смт Петриківка Петриківського району”; 

„Капітальний ремонт Святовасилівської СШ Солонянського району”; 
„Капітальний ремонт школи в с. Ляшківка Царичанського району 

Дніпропетровської області”; 
охорона здров’я: 
„Капітальний ремонт даху та внутрішньобудинкових інженерних мереж 

електропостачання, водопостачання та водовідведення адміністративно-
хірургічного корпусу КЗ „Дніпропетровський спеціалізований клінічний 
медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва” Дніпропетровської 
обласної ради за адресою: пр. Пушкіна, 26, м. Дніпропетровськ та систем 
киснезабезпечення (з улаштуванням автономного джерела) педіатричного та 
хірургічного корпусів КЗ „Дніпропетровський спеціалізований клінічний 
медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва” Дніпропетровської 
обласної ради по проспекту Пушкіна, 26 у м. Дніпропетровську”; 
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„Реконструкція системи киснепостачання корпусу стаціонару та 

полікліники КЗ „Клінічний онкологічний диспансер” Дніпропетровської 

обласної ради”; 

„Реконструкція приміщень під амбулаторію „Центру первинної медико-

санітарної допомоги № 6 по вул. Переяславській, 18 в м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області”;  

„Приміщення під амбулаторію № 7 „Центру первинної медико-санітарної 

допомоги № 3” за адресою: мкр 7 Зарічний, 9а, м. Кривий Ріг – реконструкція”; 

„Реконструкція приміщень під амбулаторію „Центру первинної медико-

санітарної допомоги № 4” по вул. Павлика Морозова, 15 в м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області”; 

„Реконструкція приміщень під амбулаторію „Центру первинної медико-

санітарної допомоги № 4” на мкр Ювілейний, 8а в м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області”; 

„Капітальний ремонт покрівлі будівлі головного корпусу КЗ 

„Нікопольської центральної районної лікарні” Дніпропетровської обласної 

ради” по вул. Першотравнева, 58 в м. Нікополь Дніпропетровської області”; 

„Будівництво амбулаторії на 3 – 4 лікаря без житла за адресою: 

Верхньодніпровський район, с. Пушкарівка, вул. Ілляшевського, 22-в”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Криничанський район, с. Адамівка, вул. Нова, 5”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Криничанський район, смт Божедарівка, вул. Медична, 1”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Нікопольський район, с. Придніпровське , вул. Високовольтна, 33-б”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Нікопольський район, с. Південне, вул. Центральна, 13 Б”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря без житла за адресою: 

Петриківський район с. Лобойківка, вул. Пати, 9”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря без житла за адресою: 

Петриківський район, с. Іванівка, вул. Центральна, 75-А”; 

„Будівництво амбулаторії на 3 – 4 лікаря без житла за адресою: 

Петропавлівський район, в с. Миколаївка, вул. Шкільна, 9”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Софіївський район, в с. Вакулове, вул. Каштанова, 32”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Царичанський район, с. Прядівка, вул. Центральна, 41”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Царичанський район, с. Бабайківка, вул. Центральна, 46”; 

„Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря без житла за адресою: 

Широківський район, в с. Шестірня, вул. Українська, 62”; 

„Капітальний ремонт амбулаторії в с. Ляшківка Царичанського району 

Дніпропетровської області”; 
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культура: 

„Першочергові протиаварійні роботи з реставрації пам’ятки культури, 

історії та архітектури. Покрівля пам’ятника містобудування і архітектури 

Національного значення, охр. № 1074 – будівля комунального закладу культури 

„Дніпровський академічний Український музично-драматичний театр  

ім. Т.Г. Шевченка” Дніпропетровської обласної ради, за адресою: м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 5”; 

„Капітальний ремонт Новомиколаївського будинку культури за адресою: 

вул. Шкільна, 4, смт Новомиколаївка Верхньодніпровського району 

Дніпропетровської області”; 

фізична культура та спорт: 

„Будівництво стадіону КЗ „Дитячо-юнацька футбольна школа „Надія” 

Кам’янської міської ради”; 

„Реконструкція будівлі „Палац тенісу” КЗ „Спортивний комбінат 

„Прометей” Кам’янської міської ради”. 

Підвищення інвестиційної привабливості та забезпечення надходження 

прямих іноземних інвестицій в економіку області здійснювалося завдяки: 

ефективній та злагодженій роботі регіональних інституцій, спрямованих 

на підтримку та супровід інвестора: ДП „Дніпропетровський інвестиційно-

інноваційний центр”, КП „Дніпропетровське регіональне інвестиційне 

агентство” Дніпропетровської обласної ради, КП „Агентство розвитку Дніпра 

Дніпровської міської ради”, а також місцевих інвестиційних інституцій у містах 

Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг та інших; 

підтримці в актуальному стані та постійному оновленні переліку 

інвестиційних проєктів області, направленню їх до дипломатичних установ 

України за кордоном з метою пошуку потенційних ділових партнерів та 

інвесторів; 

роботі гарячої лінії з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств, створеній при 

облдержадміністрації; 

реалізації Концепції розвитку міжрегіонального співробітництва та 

кооперації Дніпропетровської області, схваленої розпорядженням голови 

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

організації та проведенню презентацій області в країнах Європейського 

Союзу та світу; 

сприянню організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

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

підготовки інвестиційних проєктів за участю представників ділових кіл 

зарубіжних країн спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, 

Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

З метою залучення іноземних інвестицій область веде активне 

багатостороннє співробітництво з регіонами країн світу та світовими й 

регіональними міжнародними організаціями. 
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З початку року до Дніпропетровської області було здійснено 70 візитів 

делегацій іноземних країн, представників дипломатичних установ, журналістів 
і міжнародних організацій, а саме: Міністра закордонних справ України 

Клімкіна П.А., Міністра закордонних справ Естонської Республіки Міксера 

Свена, Міністра закордонних справ Латвійської Республіки Рінкевичса Едгара, 
Міністра закордонних справ Литовської Республіки Лінкявічюса Лінаса, 

Міністра закордонних справ Республіки Польща Чапутовіча Яцека, Міністра 

закордонних справ Королівства Данія Самуельсена Андерсона, Міністра 
закордонних справ Чеської Республіки Петршічека Томаша, Консула 

Посольства Канади в Україні Шона Стюарта та віце-консула Аннеліс Кенні, 

Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина у м. Донецьк 
Вольфганга Мьоссінгера, Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 

Корея в Україні Лі Янг-Гу, Міністра молоді та спорту України з питань 

європейської інтеграції Мовчана М.П., тимчасово повіреної у справах 
Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіни Квін, делегації політичних 

радників Посольств країн-членів ЄС, канцлерів Міністерств охорони здоров’я 

та оборони Литовської Республіки Одети Віткунієнє та Дайви Бєлєцкєінє, 
Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Джоела Ліона, 

делегації Федеральної Землі Північний Рейн-Вестфалія, ФРН у складі керівника 

департаменту з питань регіонального маркетингу та розвитку, уповноваженого 

з питань зовнішньоекономічних відносин Міністерства економіки та 
діджиталізації Федеральної Землі Північний Рейн-Вестфалія доктора Тобіаса 

Траупеля, радника з питань політики європейського права, координатора 

програм європейської допомоги пані Альони Германн та відповідальної за 
стартап-проєкти в Центральній і Східній Європі Агентства економічного 

розвитку Федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Олени Матекиної,  

.координаторки системи ООН в Україні, координаторки з гуманітарних питань 
Оснат Лубрані, заступника голови Місії Посольства Австралії та консула Тіма 

Болотнікоффа, Надзвичайного і Повноважного Посла Турецької Республіки в 

Україні Ягмура Ахмета Гюльдере, Надзвичайного і Повноважного Посла 
Республіки Хорватія в Україні Аніци Джаміч, представників Посольств Кореї, 

Литви, США та Японії в Україні, Представництва ЄС в Україні, Офісу Ради 

Європи в Україні, американського інвестиційного банкіра Ч. Уайтхеда, 
генерального директора Венчурного фонду „Фенікс”, голови підкомітету з 

інновацій, стартапів та наукової підтримки промисловості Сімсона Е.А., 

заступника начальника Академії оборони Великої Британії – директора курсу, 
Комодора Королівських ВМС Г. Акланда представників „NEVDA”, АСС, 

МКЧХ, GIZ ГмбХ, СММ ОБСЄ в Україні, НАТО, „Марубені Корпорейшн”, 

ENEMO тощо. 
У січні – вересні 2019 року державні службовці та посадові особи 

місцевого самоврядування пройшли навчання за модулем „Організація 

інноваційної діяльності та управління інвестиційним процесом в Україні”, 
включеним до освітньої програми Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (185 осіб). 
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Станом на 01 жовтня 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій, 
залучених в економіку регіону, за наростаючим підсумком становить 
3765,2 млн дол. США (106,5% до початку поточного року).  

На одного мешканця припадає 1171,0 дол. США, що у 1,4 раза більше 
показника по Україні (824,9 дол. США). 

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%). 

Інвестиції надійшли з 59 країн світу на 1007 підприємств 11 міст та 
21 району області. 

Очікуваний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області 
(за наростаючим підсумком) на кінець року досягне 3800,0 млн дол. США 
(107,5% до початку року). 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн дол. США 
 

 
 

3.4. Зовнішньоекономічна та виставково-конгресна діяльність 
 

Дніпропетровщина належить до числа провідних експортерів та займає 
перше місце за обсягами експорту серед областей України. Незважаючи на 
несприятливу кон’юктуру, що утворилася на ринках металопродукції за 
кордоном, у 2019 році продовжувалась минулорічна тенденція нарощування 
зовнішньоторговельного обороту. На регіон припадає 5-та частина експортних 
товарних операцій України. Зовнішньоторговельні операції область 
здійснювала з партнерами зі 158 країн світу. 

Упродовж 2019 року можливості промислового комплексу та сільського 
господарства Дніпропетровської області, науково-технічний та туристичний 
потенціал, витвори прикладних мистецтв були неодноразово представлені 
міжнародній спільноті, зокрема під час 70 офіційних візитів іноземних 
делегацій. 
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Облдержадміністрацією поширювались серед потенційно заінтересованих 

підприємств області інформаційні матеріали щодо проведення міжнародних 
виставково-ярмаркових заходів за кордоном. Створена та підтримується в 

актуальному стані на веб-сайті облдержадміністрації спеціалізована рубрика 

„Бізнесу”, у якій зібрано актуальні інформаційні, рекомендаційні, аналітичні 
матеріали для підприємців, заінтересованих у залученні інвестиційних коштів, 

виходу на зовнішні ринки тощо.  

Крім цього, спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою 
підприємства області залучались до участі у регіональних, загальнодержавних 

та міжнародних виставкових заходах. Організовано та проведено: 

українсько-литовський бізнес-форум, під час якого представники 
литовських компаній „Civitta”, „Nevda” та інші презентували свої інноваційні 

рішення у сфері енергетики, смарт-сіті та освіти (28 травня 2019 року);  

презентацію фільму „Dnipro Region” (19 березня 2019 року);  
круглий стіл за участю представників Американської торговельної палати 

та її компаній-членів щодо шляхів співробітництва та подальшої підтримки 

сталого діалогу між облдержадміністрацією та бізнес-спільнотою (11 квітня 
2019 року);  

круглий стіл на тему „Україна – ЄС: перші результати реалізації Угоди 

про асоціацію” за участю заступника Голови Представництва Європейського 

Союзу в Україні Анніки Вайдеманн (17 травня 2019 року). 
З метою презентації інвестиційних можливостей, розширення 

зовнішньоекономічного співробітництва делегація Дніпропетровської області 

взяла участь у Другому форумі регіонів Республіки Білорусь та України  
(03 – 04 жовтня 2019 року). 

Доброю традицією стало відзначення Дня Європи у Дніпропетровській 

області (17 – 18 травня 2019 року). У містах, районних центрах та 
адміністративних центрах об’єднаних територіальних громад  

Дніпропетровської області було відзначено День Європи із залученням 

широких верств населення, проведено інформаційні, мистецькі, спортивні 
заходи та забезпечено всебічне висвітлення у засобах масової інформації на 

офіційних сайтах органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. У вищих та середніх загальноосвітніх навчальних закладах 
області було проведено дні культури країн ЄС, тематичні круглі столи, виховні 

години, конкурси, зустрічі з батьками, семінари з питань євроінтеграційних 

процесів за участю представників громадських організацій, вчених та 
науковців. Офіційно область відвідали заступник Голови Представництва ЄС в 

Україні Анніка Вайдеманн та політичний офіцер у Представництві 

Європейського Союзу в Україні Дімітрій Горчаков під час відвідування 
Слобожанської об’єднаної територіальної громади для ознайомлення з 

проміжними результатами реформи децентралізації на місцях, досягнутими, у 

тому числі за вагомої підтримки ЄС, відвідування музею „Громадянський 
подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО”, Алеї пам’яті загиблих героїв 

Небесної Сотні та АТО, ознайомлення з іншими визначними місцями  

м. Дніпро. 
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Крім цього, підприємства області активно залучаються до тренінгових 

проєктів щодо розвитку експорту, організованих ДУ „Офіс з просування 

експорту України”. 03 жовтня 2019 року організовано та проведено навчальний 

тренінг „Експорт як рушійна сила розвитку підприємництва” із залученням 

іноземних фахівців. Розпочато освітню програму, розраховану на  

2019 – 2020 роки, до якої долучалися майже 100 підприємств регіону. 

Стисло про можливості у зовнішній торгівлі, бізнес-кейси, інші питання 

підприємницької діяльності та розвитку бізнесу оприлюднювались на 

офіційному сайті облдержадміністрації, висвітлювалися місцевими 

телерадіокомпаніями та друкованими ЗМІ. 

У січні – вересні 2019 року обсяг зовнішньої торгівлі та послуг              

становив 10786,7 млн дол. США, у тому числі експорту – 6398,1 млн дол. США 

(збільшився на 8,5%  порівняно з відповідним періодом попереднього року), 

імпорту – 4388,6 млн дол. США (на 9,2% більше). Позитивне сальдо –  

2009,5 млн дол. США. 

Ураховуючи основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, а також ділові очікування підприємств гірничо-металургійної, 

хімічної та машинобудівної галузей промисловості, агропромислового 

комплексу до кінця 2019 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами  

зросте на 11,0% порівняно з 2018 роком до 14882,0 млн дол. США,  

експорту – до 8715,0 млн дол. США (збільшення на 10,9%), імпорту –  

до 6167,0 млн дол. США (на 11,2%). 

 

Зовнішня торгівля Дніпропетровської області, млн дол. США 

 
 

3.5. Промисловий комплекс 

 

З початку 2019 року індекс промислової продукції області має тенденцію 

до збільшення порівняно з відповідним періодом минулого року, але рівень 

зазначеного показника до кінця року очікується лише на рівні минулого року 

(100,2%). 
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Динаміка індексу промислового виробництва, 

% до відповідного періоду попереднього року 

 
 

Основною причиною такого очікування є кризова ситуація, яка 

утворилася на підприємствах металургійного комплексу області. 

З жовтня поточного року на двох із найбільших підприємств гірничо-

металургійного комплексу області – Дніпровському металургійному комбінаті 

та Дніпровському металургійному заводі – відбувається скорочення основних 

виробничих потужностей. За інформацією підприємств, такі заходи пов’язані зі 

зниженням рентабельності і нестачею оборотних коштів, останні є причиною 

низької поточної кон’юнктури ринків збуту продукції підприємств, пов’язаних 

із „глобальною кризою на ринку металургії”. 

Про роботу підприємства на межі рентабельності зазначає також і 

найбільше гірничо-металургійне підприємство області  ПАТ „АрселорМіттал 

Кривий Ріг”.  

Саме така складна ситуація в одній з найбільш вагомих галузей 

промислового виробництва області не дозволить за підсумками року збільшити 

обсяг промислового виробництва в металургійному комплексі області та 

негативно вплине на загальний показник промислового виробництва, а також 

обсяг реалізованої промислової продукції. 

Разом з тим очікується збільшення індексу промислового виробництва у 

добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 2%); виробництві коксу та 

продуктів нафтоперероблення (на 0,4%); виробництві хімічних речовин і 

хімічної продукції (на 7,5%); машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин 

і устаткування (на 8%); виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів (на 2%); гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції (на 0,4%); у металургійному виробництві, виробництві 

готових металевих виробів (на 0,7 %). 

У цих галузях до кінця 2019 року очікується досягти збільшення обсягів 

виробництва промислової продукції в натуральному виразі порівняно з  

2018 роком: концентратів залізорудних агломерованих – на 4,0%; аміаку – 

майже в 2,9 раза; феросплавів – в 1,8 раза; стальної арматури – на 16,1%; фарб 
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та лаків – на 3,6%; олії соняшникової – на 3,8%, молока – на 7,8% та зберегти 

обсяги виробництва: коксу та напівкоксу; шин пневматичних гумових для 

вантажних автомобілів; свинини свіжої чи охолодженої; м’яса курей і курчат; 

ковбасних виробів; масла вершкового; хліба; борошна та напоїв 

безалкогольних. 

Водночас очікується скорочення темпів випуску продукції у 

текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів (90,1%) та на підприємствах з постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (88,5%). 

Серед загальних причин, які стримують розвиток промислового 

виробництва, варто зазначити такі: зниження платоспроможності на 

внутрішньому ринку, високі тарифи на енергоресурси та залізничні 

перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси та інші.  

Нестабільною залишається ситуація на одному з найбільших державних 

підприємств машинобудівної галузі – державному підприємстві „Виробниче 

об’єднання „Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”. 

Підприємство продовжує потребувати державної допомоги в питаннях 

завантаження виробничих потужностей підприємства державним оборонним 

замовленням та державної фінансової допомоги, сприяння ресурсному 

забезпеченню інвестиційних проєктів підприємства шляхом надання державних 

гарантій за кредитами, що залучаються для технічного переозброєння та 

підготовки виробництва. 

На промислових підприємствах регіону продовжує реалізовуватись низка 

інвестиційних проєктів з підвищення технологічного рівня виробництва, 

впровадження сучасних енергоефективних технологій і обладнання, заходів 

щодо збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту товарів, 

робіт і послуг, які реалізуються за рахунок власних коштів підприємств, а саме: 

у металургійному виробництві: 

на ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” – модернізація аглофабрики № 2; 

капітальний ремонт І розряду з реконструкцією доменної печі (ДП) – 9; 

реконструкція дрібносортового стану 250-4 тощо; 

на ПАТ „Дніпровський металургійний комбінат” – капітальний ремонт 

ДП № 9 та № 12; капітальна реконструкція 7-ої машини агломераційного цеху 

та капітальний ремонт 8-ої агломераційної машини; освоєння технології і 

випуску нового виду продукції – катанки 11,5; вдосконалення технологічної 

схеми виробництва осьової заготовки зі слябів розміром 1250х300 мм, що 

поставляються з „Азовсталі”, та випуску сортового прокату круглого перерізу 

діаметром 25 мм тощо; 

на ТОВ „Інтерпайп Ніко Тьюб” – модернізація лінії фінішної обробки 

експортних труб у трубопрокатном цеху (ТПЦ) № 7; 

на АТ „IНТЕРПАЙП НМТЗ” – впровадження сучасного 

напівпровідникового генератора на станах № 5 та № 8; впровадження сучасного 

устаткування неруйнівного контролю (дефектоскоп) на стані № 8 тощо; 
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у добувній промисловості: 

на ПАТ „Криворізький залізорудний комбінат” – будівництво нових 

горизонтів на шахтах „Тернівська”, „Гвардійська”, „Октябрська”, „Родіна”; 

впровадження геоінформаційної системи (ГІС) моніторингу стану масиву 

порід;  

на ПрАТ „Північний гірничо-збагачувальний комбінат” – катіпальний 

ремонт 10-кубового екскаватора і бурового верстата у Першотравневому 

кар’єрі; 

у машинобудуванні та виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції: 

на АТ „Дніпропетровський стрілочний завод” – освоєно випуск                   

нових видів продукції: хрестовини – 5; стрілочні переводи – 9; гарнітури 

проєктів – 3; придбані: портально-оброблюючий центр Waldrich Coburg 

MasterTec 3500 FT; поздовжньо-фрезерувальний верстат 6М616; 

багатоканальний спектрометр SPECTROMAXх F тощо; 

на ПрАТ „Дніпровагонмаш” – розробка конструкції вагону для зерна 

модель 19-4146-01 з підвищеною вантожопід’ємністю та збільшеним об’ємом 

кузова; вдосконалення технологічних процесів та контрукції вагону для зерна –  

модель 19-4146; впровадження нового прогресивного оснащення для 

зварювання та зборки кузова і рами на піввагону тощо;  

на ПрАТ „Славгородський арматурний завод” – освоєно випуск нового 

виду продукції – клапана запірного хлорного СА24017-005 та розроблено нову 

конструкторську документацію на клапани запірні СА21097, 98, 99 Ду-15, 20, 

25, ПЗ 22038 Ду-6, 15, У21074 Ду-6, 15 тощо. 
У харчовій промисловості з метою поліпшення якості, безпечності, 

економії енергоресурсів, розширення асортименту та збільшення обсягів 
виробництва продукції вживалися заходи (за власні кошти підприємств) щодо 
модернізації виробництва на підприємствах: ПрАТ „Криворіжхліб” – 
встановлення тістомісильної машини „DIOSNA”; ПрАТ „Комбінат 
„Придніпровський” – придбання охолоджувальної установки для молочних 
вершків; ТОВ „Хлібозавод № 10” – виконання робіт з переозброєння дільниці 
пакування (2016-2019 роки), впровадження проєкту „Теплоутилізатори”, 
впровадження охолоджувача повітря промислового приміщення  
(2019 – 2021 роки); ПрАТ „Кондитерська фабрика „АВК” м. Дніпро” – розробка 
нових видів продукції та забезпечення технічних можливостей діючих 
технологічних ліній з удосконалення асортименту; ПрАТ „Дніпропетровський 
комбінат харчових концентратів” – впровадження нової лінії з екструзії; ПрАТ 
„Криворізький міськмолокозавод № 1” – придбано та встановлено новий 
автомат для фасування молока в плівку „Milkpack”; ТОВ „Молочний Дім” – 
випуск нового виду продукції; ТОВ „Кондитерська фабрика „Квітень” – 
впровадження нових ліній з виробництва кондитерських виробів; ПрАТ 
„Дніпровський крохмалепатоковий комбінат” – технічне переоснащення та 
реконструкція дільниць; ТОВ „Атлантіс” – технічне переоснащення 
підприємства (50%); ТОВ м’ясокомбінат „Ювілейний” – оновлення 
транспортного парку. 
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Для збільшення обсягів продажу та популяризації виробів підприємства 
харчової та переробної промисловості регіону постійно беруть участь у 
провідних обласних, міжобласних та міжнародних виставках-ярмарках. 

Підприємствами переробної та харчової промисловості експортується 
така продукція: 

виробники м’яса курчат-бройлерів співпрацюють з країнами: Молдова, 
Казахстан, Ірак, Узбекистан, Грузія; 

країнами експорту високоякісних алкогольних напоїв є: Німеччина, 
Ізраїль, Китай, Латвія, Вірменія, Естонія, Азербайджан; 

олію соняшникову (нерафіновану, рафіновану) та інші рослинні олії 
експортують до Ізраїлю, Лівану, Молдови, Грузії, Білорусії, Південної Кореї, 
Словенії, США, а також до країн Європи (Польща, Німеччина, Голландія); 

крохмаль та крохмальні продукти експортуються до Молдови, 
Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Білорусії, Сирії, Литви, Туреччини; 

виробники кондитерської галузі експортують продукцію в такі країни, як 
Молдова, Німеччина, Латвія, Грузія, Киргизія та інші; 

томатні пасти, соуси, кетчупи експортуються до Німеччини, Ізраїлю, 
Китаю, Латвії, Вірменії, Естонії, Азербайджану. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства харчової та 
переробної промисловості області значну увагу приділяють впровадженню 
міжнародних та європейських стандартів (отримання відповідних сертифікатів 
систем управління безпечністю та якістю). Це дозволяє використовувати досвід 
і досягнення розвинутих країн та дає можливість відстояти свої позиції на 
сучасному ринку. 

За ініціативою Київської філії ДП „Київоблстандартметрологіяˮ та                   
при підтримці облдержадміністрації і Головного управління 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області у липні 2019 року на базі 
підприємства ПрАТ з ІІ „Дніпропетровський олійноекстракційний заводˮ 
проведено конференцію на тему: „Безпечність продукції АПК. Державний 
контроль. Маркування. Практичні рекомендації щодо підтримання гігієнічних 
вимог та функціонування діючих процедур НАССР. Перехід на нову версію 
ISO 22000:2018ˮ. У заході взяли участь майже 60 осіб. 

За інформацією, отриманою від підприємств харчової промисловості 

та організацій області: 
Система управління якістю (ISO серій 9000, 14000, 22000) впроваджена 

(сертифікована) на дев’яносто дев’яти підприємствах харчової промисловості 
області. У стані впровадження – на шести підприємствах області. 

Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) 
впроваджена (сертифікована) – на вісімдесяти п’яти підприємствах харчової 
промисловості. У стані впровадження – на дев’ятнадцяти підприємствах 
області. 

З метою сприяння підвищенню конкурентоспроможності органічної 
продукції області і розширенню зовнішніх ринків її збуту 17 травня 2019 року 
для підприємств агропромислового комплексу проведено Регіональний форум 
„Органічна Українаˮ, який організований ГС „Органічна Українаˮ за підтримки 
облдержадміністрації. 
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 3.6. Науково-технічна та інноваційна діяльність 

 

З метою створення нових високотехнологічних підприємств, збільшення 

випуску високотехнологічної, наукомісткої продукції, зменшення питомої ваги 

сировинних, матеріаломістких, енергоємних та екологічно шкідливих 

виробництв протягом 2019 року встановлено 23 наземних сонячних 

електростанції сумарною потужністю 335,1 МВт, що перевищує показники 

відповідного періоду 2018 року, а саме – 313,2 МВт, або в 15 раз. 

Значне поліпшення показників відбулося завдяки введенню в 

експлуатацію ТОВ „Солар Фарм 1” великої наземної сонячної електростанції 

потужністю 246,2 МВт, яка побудована ДТЕК спільно з китайськими 

партнерами China Machinery Engineering Company (CMEC). Зазначена СЕС є 

найпотужнішою сонячною електростанцією України та входить до ТОП-3 

найбільших у Європі. 

Варто зазначити, що всі сонячні електростанції на території області, у 

тому числі і наземні, побудовані за рахунок коштів інвесторів без залучення  

будь-яких бюджетних коштів. 

У поточному році за участю державних підприємств „Конструкторське 

бюро „Південне” імені М.К. Янгеля” і „Виробниче об’єднання „Південний 

машинобудівний завод” імені О.М. Макарова” у рамках реалізації міжнародних 

комерційних космічних проектів та надання послуг національним і 

міжнародним партнерам щодо запуску і використання українських ракет-носіїв 

здійснено 3 успішних пуски ракет-носіїв: легкого класу Vega з італійським 

супутником дистанційного зондування Землі PRISMA та 2 ракети-носія 

„Антарес”, які вивели на орбіту вантажний корабель Cygnus, що повинен 

доставити до Міжнародної космічної станції майже 3750 кг корисного вантажу, 

кожний на замовлення NASA. 

В активній стадії перебувають роботи з реалізації масштабного 

міжнародного проєкту „Циклон-4М”. Повний цикл розроблення й виготовлення 

цього перспективного ракетно-космічного комплексу повністю забезпечує 

кооперація українських підприємств. Головна перевага проєкту – максимальне 

використання науково-технічних, конструктивних, технологічних та 

виробничих можливостей державного підприємства „Конструкторське бюро 

„Південне” та державне підприємство „Виробниче об’єднання „Південний 

машинобудівний завод” імені О.М. Макарова”. В основу проєкту „Циклон-4М”, 

що здійснюється у співпраці з канадською компанією Maritime Launch Services 

Ltd, покладено технічні та конструкторські рішення, які дозволяють 

максимально швидко, з високим рівнем якості, надійності та з конкурентною 

вартістю вивести на ринок пускових послуг РН „Циклон-4М”. За спільними 

оцінками проєкт має всі перспективи для успішної реалізації. Реалізація 

проєкту „Циклон-4М” забезпечить завантаження Південмашу та збереження 

можливості виготовлення ракет-носіїв в Україні. 
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Для стимулювання наукової діяльності у регіоні систематично 

проводяться наукові, науково-практичні конференції, наради, круглі столи, 
видається науково-технічна продукція. Так, за звітний період у регіоні 

проведено: 

15 березня – День сталого розвитку у Дніпрі на базі Національного 
технічного університету „Дніпровська політехніка”, організований Програмою 

розвитку ООН. Головною метою заходу було поширити інформацію про 

глобальні цілі сталого розвитку, сприяти їх впровадженню на регіональному та 
місцевому рівні. У рамках заходу пройшли дискусійні платформи за 

пріоритетними темами зі сталого розвитку для Дніпропетровщини: 

економічне зростання та зайнятість населення; 
екологічні ініціативи та інновації для сталого розвитку; 

освіта і наука в інтересах сталого майбутнього; 

створення нових виробничих потужностей з використанням 
інноваційних, енергозбережних та екологічно чистих технологій; 

обласний конкурс мініпроєктів „Досягнення цілей сталого розвитку” 

серед студентів вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. Серед 
проектів-переможців студентів були цікаві та креативні в напрямі досягнення 

цілей сталого розвитку, від тем, присвячених виготовленню екостаканчиків з 

м’якоті бананів, до тем з розробки технологій очищення довкілля. Підсумки 

конкурсу оголошені на заході „День сталого розвитку у Дніпрі”; 
15 березня – у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ – ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Міжнародна та 

національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти”, присвячену  
53-й річниці закладу; 

25 березня – у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ на кафедрі кримінального права та кримінології факультету підготовки 
фахівців для органів досудового розслідування – науково-практичний семінар 

„Запобігання злочинності через планування територій. Безпека життєвого 

середовища”; 
08 – 12 квітня – у Національному технічному університеті „Дніпровська 

політехніка” – 74 науково-технічну конференцію „Тиждень студентської 

науки”; 
10 – 12 квітня – у Державному вищому навчальному закладі 

„Український державний хіміко-технологічний університет” – підсумкову 

науково-практичну конференцію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності „Хімічні технології та інженерія”; 

11 квітня – у Дніпровському державному коледжі будівельно-монтажних 

технологій та архітектури – студентський економічний форум „Імідж та 
брендинг регіону, як інструменти регіональної політики України”; 

12 – 13 квітня – на базі комунального закладу вищої освіти „Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” та 
Національному технічному університеті „Дніпровська політехніка” – 

Міжнародну науково-практичну конференцію „Філософсько-світоглядні та 

культурологічні контексти неперервної освіти”; 
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18 квітня – у Державному вищому навчальному закладі „Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури” – Міжнародну міжвузівську 

науково-практичну конференцію молодих вчених, „Наука і техніка: 

Перспективи XXI століття”; 

10 – 12 квітня – на базі Національного центру аерокосмічної освіти 

молоді ім. А.М. Макарова відбулася Міжнародна молодіжна науково-

практична конференція „Людина і космос”; 

19 квітня – у Державному вищому навчальному закладі „Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури” – Міжнародну науково-

практичну конференцію: „Стародубовські читання”; 

24 – 26 квітня – у Державному вищому навчальному закладі 

„Український державний хіміко-технологічний університет” – ІХ Міжнародну 

науково-технічну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених „Хімія 

і сучасні технології”; 

25 – 26 квітня – у Палаці культури студентів імені Юрія Гагаріна –  

V Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених, організований 

Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара; 

25 – 26 квітня – у Національному технічному університеті „Дніпровська 

політехніка” – Х Всеукраїнську науково-технічну конференцію студентів, 

аспірантів і молодих учених „Наукова весна – 2019”; 

07 травня – у Донецькому юридичному інституті МВС України, що 

розташований у м. Кривий Ріг – Молодіжну науково-практичну конференцію 

„Безпека на дорозі”, організовану в рамках 5-го Глобального тижня безпеки 

дорожнього руху; 

14 травня – у Дніпровському національному університеті залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна – XVIII Міжнародну студентську 

наукову конференцію „Інженер IIІ тисячоліття”; 

16 травня – у Національному технічному університеті „Дніпровська 

політехніка” – церемонію відкриття лабораторії з мехатроніки Interpipe 

Mechatronic Lab. Лабораторія створена на базі Національного технічного 

університету „Дніпровська політехніка” за фінансової підтримки Інтерпайпу; 

16 – 17 травня – у Дніпровському національному університеті 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – 79 Міжнародну науково-

практичну конференцію „Проблеми та перспективи розвитку залізничного 

транспорту”; 

17 травня – в Університеті митної справи та фінансів – Міжнародну 

науково-практичну конференцію „Український правовий вимір: пошук 

відповідей на глобальні міжнародні виклики”; 

23 – 24 травня – на базі Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету – ІV Міжнародну науково-практичну конференцію „Теорія і 

практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції”, на якій 

проводилися майстер-класи з пастуших собак, стрижки овець та переробки 

вовни, сортової розрубки баранини; 
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07 червня – в Університеті митної справи і фінансів на кафедрі 

правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін – 

IV студентську науково-практичну конференцію „Актуальні проблеми 

юридичної науки і практики”; 

13 – 14 червня – у Національному технічному університеті „Дніпровська 

політехніка” – III Міжнародну конференцію „Вугільна промисловість України в 

умовах декарбонізації”; 

11 вересня – у Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара відбулася  Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 

90-річчю з дня народження члена-кореспондента Національної академії наук 

України, доктора біологічних наук, професора А.П. Травлєєва „Геоботанічні, 

ґрунтові та екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони: історія, 

сучасність, перспективи”; 

27 – 28 вересня – на базі Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара спільно з Близькосхідним технічним університетом (Middle East 

Technical University (METU), Венеціанським Університетом Ка-Фоскарі  

(Ca’ Foscari University of Venice) відбулася Міжнародна наукова конференція 

„Безпека в сучасному світі”; 

25 – 27 вересня – Дніпровським національним університетом імені Олеся 

Гончара спільно з Державним підприємством „Конструкторське бюро 

„Південне” ім. Янгеля, Інститутом технічної механіки Національної Академії 

Наук України і Державним космічним агентством України проведено  

ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію пам’яті академіка                          

В.І. Моссаковського „Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і 

міцності конструкцій” (до 100-річчя з дня народження); 

01 жовтня – у Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара відбулася  ІV Всеукраїнська науково-практична конференція 

„Придніпровські соціологічні читання”; 

03 – 05 жовтня – у Дніпровському національному університеті імені 

Олеся Гончара відбулася   Всеукраїнська наукова конференція „Теорія 

наближень і її застосування”; 

08 – 11 жовтня – у Національному технічному університеті „Дніпровська 

політехніка” реалізувався міжнародний проєкт „Тандемпартнерство  

Німеччина – Україна – академічне самоврядування” за участю студентів з 

Технічного університету Дрездена та Технічного університету „Фрайберзька 

гірнича академія”; 

12 – 14 жовтня – з метою залучення молоді до активної участі в написанні 

грантових проєктів, підвищення їх майстерності в проєктному менеджменті, 

фандрайзингу та грантрайтингу, створення умов для інноваційного середовища, 

залучення інвестицій у Дніпропетровську область через впровадження 

найбільш вдалих проєктів проведено Школу молодого лідера; 

видано словник-довідник „Інноваційний розвиток підприємства: 

законодавчо-правове підґрунтя та наукова інтерпретація термінологічно- 

методологічного апарату”. 

http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/28_MD_geobot_grunt_ta_ekol_dosl_BGTS_Travleeva.doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/28_MD_geobot_grunt_ta_ekol_dosl_BGTS_Travleeva.doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/28_MD_geobot_grunt_ta_ekol_dosl_BGTS_Travleeva.doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/28_MD_geobot_grunt_ta_ekol_dosl_BGTS_Travleeva.doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/28_MD_geobot_grunt_ta_ekol_dosl_BGTS_Travleeva.doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/27_MD_bezpeka_v_suchasnomu_sviti(1).doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/27_MD_bezpeka_v_suchasnomu_sviti(1).doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/II_Mossak.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/II_Mossak.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/II_Mossak.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/32_VD_teoriya_nablizen_i_ii_zastos.doc
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/inf_povid/2019/32_VD_teoriya_nablizen_i_ii_zastos.doc
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Крім того, на початку липня на базі Дніпровського державного аграрно-

економічного університету на біотехнологічному факультеті відбулося 

урочисте відкриття Науково-експериментального студентського центру „Водні 

біоресурси та аквакультура Придніпров’я”. Основною метою центру є 

проведення науково-експериментальних досліджень, а також ознайомлення 

мешканців міста з видами риб, які мешкають у водоймах Придніпровського 

регіону. 

Також студенти та науково-викладацький склад закладів вищої освіти 

області постійно беруть участь у різноманітних наукових конкурсах 

Всеукраїнського та міжнародного рівня, наукових хакатонах, стажуються у 

провідних навчальних закладах країн Європейського Союзу, зокрема Франції, 

Італії, Німеччини, Іспанії, Швеції, Польщі, а також світу, зокрема Бразилії, 

Китаю тощо. 
 

3.7. Демографічно-ресурсний розвиток 
 

Для забезпечення стабільного й безпечного розвитку регіону та держави в 

цілому, створення необхідних умов задля нормалізації процесів природного і 

механічного відтворення населення, формування та стимулювання здорового 

способу життя, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, підтримки 

молоді, захисту осіб з інвалідністю та людей похилого віку протягом року: 

виплачено одноразові винагороди (307,66 тис. грн) 16 жінкам, які 

відзначені почесним званням України „Мати-героїня”; 
забезпечено санаторно-курортним лікуванням 2504 громадянина 

пільгових категорій; 
надано допомогу при народженні дитини 99,2 тис. сімей; 
надано допомогу при усиновленні дитини 373 сім’ям;  
перераховано соціальні стипендії 3,9 тис. студентам (курсантам) на 

загальну суму 48,7 млн грн; 
забезпечено грошовою підтримкою майже 14,5 тис. осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету на загальну суму 
37,3 млн грн, з обласного – 911,0 тис. грн; 

забезпечено оздоровленням та відпочинком 188,8 тис. дітей; 
надано допомогу дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, у 

розмірі відповідно до чинного законодавства 4,3 тис. сімей. 

Протягом року проводилися інформаційно-роз’яснювальні роботи щодо 

призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (проведено 

роз’яснювальну роботу з питань удосконалення системи житлових субсидій за 

допомогою засобів масової інформації (3 прес-конференції для засобів масової 

інформації, 4 виступи на телебаченні та радіо, 2 гарячі лінії в друкованих 

засобах масової інформації, газети „Зоря” та „Наше місто”). Підготовлено та 

розміщено в засобах масової інформації інформаційний матеріал щодо: 

запровадження виплати та надання послуги з догляду за дитиною 

„муніципальна няня”; надання допомоги тяжкохворим дітям, яким не 

встановлено інвалідність; переходу субсидії та пільг на грошову форму з метою 
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забезпечення цільового використання бюджетних коштів. Щотижня протягом 

року інформація стосовно напрямів роботи департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації та змін у чинному законодавстві 

розміщувалася на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, веб-порталі 

„Відкрита влада” та на сторінці департаменту соціального захисту населеня 

облдержадміністрації в соціальній мережі FACEBOOK. 
Внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, 

які мають право на пільги, 15,2 тис. багатодітних родин, які отримали пільги на 
житлово-комунальні послуги. 

Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

стосовно права на забезпечення санаторно-курортними путівками громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, осіб з 

інвалідністю, учасників АТО, дітей пільгових категорій (на сайтах „Відкрита 

влада”, департаменту соціального захисту населення облдержадмііністрації та            

в місцевій пресі). 
Протягом січня – серпня 2019 року народилося 15193 немовляти, середня 

чисельність населення становила 3196,6 тис. осіб.  
 

Чисельність населення, тис. осіб 

 
3.8. Зайнятість населення та ринок праці 

 

У рамках реалізації Програми зайнятості населення Дніпропетровської 

області на 2012 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської 

обласної ради від 23 листопада 2012 року № 353-16/VI (зі змінами), шляхом 

створення умов для повної зайнятості населення, забезпечення необхідної 

професійної підготовки кадрів, ураховуючи технологічний розвиток 

виробництва, у регіоні протягом січня – вересня 2019 року: 

працевлаштовано 635 безробітних на нові робочі місця з наданням  

компенсації роботодавцям – єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

видано 148 ваучерів особам віком старше 45 років, які виявили бажання 

проходити перенавчання або підвищувати кваліфікацію за обраними 

спеціальностями чи професіями; 
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10,1 тис. безробітних отримали професійну підготовку, перепідготовку 
або підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості; 

125 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання одноразової 
виплати допомоги по безробіттю; 

13,1 тис. молодих людей взяли участь у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру. 

За допомогою служби зайнятості отримали роботу 54,0 тис. осіб, що на 
8,9% більше ніж у минулому році, із них працевлаштовано безробітних  
35,5 тис. осіб. При цьому кожна третя особа працевлаштована оперативно до 
надання статусу безробітного (18,5 тис. осіб, або 34,2% від загальної кількості 
працевлаштованих). 

Профорієнтаційні послуги отримали 188,4 тис. громадян, у тому числі  
70,1 тис. осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів. 

Особлива увага приділялася соціально незахищеним категоріям громадян, 
зокрема молоді та особам з інвалідністю. Працевлаштовано  
6,8 тис. безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню. Забезпечено робочими місцями 516 осіб з інвалідністю 
(рівень працевлаштування – 42,5%). 

Усього до завершення року очікується працевлаштування 69,8 тис. осіб, 
забезпечено охоплення професійним навчанням 14,0 тис. осіб, залучено до 
громадських робіт 15,0 тис. осіб. 

 

Чисельність працевлаштованих, тис. осіб 

 
 

3.9. Доходи населення та заробітна плата 

 
З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, 

зниження заборгованості з виплати заробітної плати у січні – вересні  
2019 року: 

проведено 284 засідання робочої групи з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення, здійснено інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо негативних наслідків виплати „тіньової” 
заробітної плати серед 1608 роботодавців. За результатами проведеної роботи 
вдалося легалізувати 1810 робочих місць та підвищити рівень оплати праці на  
141 підприємстві; 
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забезпечено контроль за призначенням та виплатою пенсій  
16880 громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством; 

здійснено повідомчу реєстрацію колективних договорів, у містах і 
районах області надаються рекомендації з доповнення змісту договорів 
заходами, що передбачають підвищення рівня заробітної плати, її своєчасну 
виплату, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та умови зростання 
фондів оплати праці; 

проведено 192 обласних, міських та районних засідання комісій з 
питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат, попереджено про персональну відповідальність за 
несвоєчасну виплату заробітної плати 671 керівника підприємств. 

З початку 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати у 
господарському комплексі області збільшилась у 2,1 раза, станом на  
01 жовтня 2019 року становила 284,8 млн грн, у тому числі на економічно 
активних підприємствах – 160,4 млн грн.  

Найбільше зростання заборгованості спостерігалося на промислових 
підприємствах: 

державне підприємство „Виробниче об’єднання „Південний 
машинобудівний завод імені О.М. Макарова” (103,4 млн грн); 

казенне підприємство „Південукргеологія” (6,6 млн грн); 
державне підприємство „Смоли” (4,1 млн грн); 
державне підприємство „Бар’єр” (3,3 млн грн); 
державне підприємство „Дніпропетровський проєктний інститут”  

(2,2 млн грн). 
Питома вага заборгованості з виплати заробітної плати в обласному фонді 

оплати праці становила 3,4% (по Україні – 3,9%). 
Середньомісячна заробітна плата у січні – вересні 2019 року зросла на 

22,2% і дорівнювала 10526,0 грн, що перевищує у 2,5 раза встановлений 
прожитковий мінімум для працездатної особи. 

Фонд оплати праці по області у січні – вересні 2019 року становив  
72,8 млрд грн. 

У середньому за рік очікується зростання середньомісячної заробітної 
плати до 10600,0 грн, фонду оплати праці – до 98,6 млрд грн. 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн 
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3.10. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 
 

Протягом року проводилася реалізація завдань з питань пенсійного 

забезпечення та соціального страхування: 

проведено 8 спільних нарад соціальних партнерів та органів Пенсійного 

фонду України, де заслуховувалися звіти керівників та власників підприємств, 

які виплачують заробітну плату менше мінімальної; 

забезпечено своєчасну в повному обсязі відповідно до чинного 

законодавства виплату пенсій; 

проведено 150 зустрічей у трудових колективах стосовно залежності 

розміру пенсії від офіційно задекларованих доходів, проведений 21 семінар із 

страхувальниками, розповсюджено 10,8 тис. буклетів, оприлюднені через 

місцеву пресу, радіо, телеканали та веб-ресурси 45 інформацій; 

здійснено 484 спільні з органами державної виконавчої служби виїзди до 

боржників. За результатами проведення спільних дій до бюджету Пенсійного 

фонду України в Дніпропетровській області надійшло 721,1 млн грн; 

проведено засідання комісій з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у містах і 

районах області, де було заслухано 341 керівника підприємств-боржників зі 

сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; 

у результаті проведеної роботи та на підставі інформації Головного 

управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області 

інспекторами з питань праці проведено 198 перевірок, за якими виявлено 

порушення Закону України „Про оплату праці” у 156 роботодавців; 

проведено індивідуальні зустрічі з керівниками підприємств-боржників з 

питань погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного 

фонду України у визначені терміни; 

органами Державної податкової служби проведено 11 перевірок, за якими 

виявлено порушення та донарахованого єдиного внеску на суму 7,9 млн грн. 

Надходження власних коштів до органів Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області у січні – вересні 2019 року збільшились на 4,6% до 

аналогічного періоду 2018 року і дорівнювали 1267,3 млн грн (очікується, що за  

2019 рік їх обсяг становитиме 1,7 млрд грн). 

Протягом січня – вересня 2019 року вдалося погасити заборгованість до 

органів Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 3,8%  

(на 2250,5 тис. грн), економічно активних платників збільшилося на 11,8%  

(на 1920,9 тис. грн). 

Середній розмір пенсій зріс на 16,8%, станом на 01 жовтня 2019 року 

дорівнював 3434,55 грн (очікується, що до кінця року становитиме  

3531,04 грн). 
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Динаміка середнього розміру пенсій та пенсіонерів 

 
 

3.11. Соціальний захист населення 

 

У рамках регіональної Комплексної програми соціального захисту 

населення Дніпропетровської області на 2015 – 2019 роки, затвердженої 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 05 грудня 2014 року  

№ 588-28/VІ (зі змінами): 

надано матеріальну допомогу 5513 малозабезпеченим особам на загальну 

суму 11,1 млн грн, що дало змогу підтримати громадян, які опинилися у 

скрутному становищі; 

забезпечено своєчасне призначення та виплату 221,4 тисячам сімей усіх 

видів державної допомоги на загальну суму 2776,2 млн грн; 

надано соціальні послуги одиноким непрацездатним громадянам, особам 

з інвалідністю, малозабезпеченим верствам населення на суму 451,8 тис. грн; 

забезпечено виплату з обласного бюджету стипендії 79 громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років; 

профінансовано видатки з обласного бюджету у розмірі  

2777,82 тис. грн для фінансової підтримки статутної діяльності  

10 громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів; 

забезпечено мобільними телефонами 68 ветеранів Великої Вітчизняної 

війни, надано 21,94 тис. одиниць технічних та інших засобів реабілітації, у тому 

числі 960 візків; 

виплачено компенсацію 2129 особам з інвалідністю на бензин та 

транспортне обслуговування на загальну суму 632,833 тис. грн; 

забезпечено контроль за призначенням та виплатою пенсій  

16,9 тис. громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством; 

оздоровлено в санаторно-курортних установах 2504 пільговики. 
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У січні – вересні 2019 року компенсовано 1209,90 тис. грн за пільгове 

медичне обслуговування 1144 громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у тому числі за безоплатне зубопротезування  

134 громадянам – 292,70 тис. грн, на забезпечення ліками 1010 осіб –  

917,20 тис. грн. 

У містах Дніпро та Кривий Ріг надаються безкоштовні послуги з 

перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів 

житлового та громадського призначення (соціальне таксі). Транспортними 

службами „соціальне таксі” міст Дніпро та Кривий Ріг надано  

4,6 тис. транспортних послуг. 

Станом на 01 жовтня 2019 року на облік взято 72384 особи (54600 сімей), 

які одержали довідку встановленого зразка відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 „Про облік внутрішньо 

переміщених осіб” (зі змінами), із них особи працездатного віку – 27665 осіб, 

пенсіонери – 28777, діти – 12703 особи. 

Протягом січня – вересня 2019 року забезпечено своєчасну виплату 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,  

11568 особам на суму 164,4 млн грн. 

 

Соціальні допомоги, млрд. грн 

(сім’ям з дітьми, особам з дитинства та  

дітям з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям) 

 
 

3.12. Податково-бюджетна діяльність 

 

Очікувані надходження до дохідної частини місцевих бюджетів 

у 2019 році обраховано з урахуванням фактично отриманих податків та зборів 

(обов’язкових платежів) у січні – жовтні поточного року та динаміки 

надходжень жовтня – грудня 2018 року. 
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До загального фонду місцевих бюджетів області за січень – жовтень  

2019 року надійшло 24098,9 млн грн податків і зборів, що становить                     

103,9% до плану на звітний період. Порівняно з надходженнями відповідного 

періоду 2018 року ці надходження збільшилися на 3937,2 млн грн,  

або на 19,5%. 

З основного дохідного джерела місцевих бюджетів – податку на доходи 

фізичних осіб – за січень – жовтень 2019 року надійшло 14010,2 млн грн 

(104,7% до плану та на 2562,3 млн грн, або на 22,4%, більше ніж за січень – 

жовтень 2018 року).  

Надходження до місцевих бюджетів плати за землю за січень – жовтень 

2019 року становили 4017,2 млн грн (103,1% до плану) і збільшилися проти 

надходжень відповідного періоду минулого року на 928,4 млн грн, або на 

30,1%. 

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 1731,0 млн грн, 

що на 121,6 млн грн (7,6%) більше плану та на 113,4 млн грн (6,1%) менше 

надходжень за аналогічний період минулого року. 

У цілому до місцевих бюджетів області отримано 25830,0 млн грн. 

Порівняно з січнем – жовтнем 2018 року надходження зросли на 3823,9 млн грн 

(17,4%). 

Ураховуючи такий стан надходжень та прогнозні надходження до кінця 

поточного року, за попередніми розрахунками у 2019 році очікуване виконання 

загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області становитиме 

31594,9 млн грн, що на 3849,2 млн грн, або на 13,9%, більше надходжень 

2018 року.  

 

Доходи та видатки місцевих бюджетів, млрд грн 
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3.13. Розвиток туристичної сфери 

 

У 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)  

(далі – Програма), 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 2019 року реалізовано комплекс заходів. 

У рамках проєкту (флешмоб), присвяченого відзначенню Всесвітнього 

дня екскурсовода (21 лютого 2019 року): 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 мешканцями 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 облдержадміністрації відкрито Центр розвитку туризму та 

гостинності, діяльність якого зосереджується на розвитку сфери туристичного й 

готельно-ресторанного бізнесу в регіоні. У 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”, екосумки з логотипом. 

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

інструмент міжкультурної взаємодії”, яка відбулась у рамках IV Міжнародного 

туристичного тижня у м. Одеса; 
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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 Кам’янське 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 – Асоціація) п’ять об’єктів Кривого Рогу включені до 

Європейського маршруту. 01 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. У червні 2019 року представники міста взяли 
участь у міжнародному заході, пов’язаному з реалізацією проєкту  

ERIH ‟INDUSTRIADAStadyTrip” (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 „DniproRegion 

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 промороликів 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 заінтересованих кіл щодо змін у 

законодавстві (набуття чинності з 01 січня 2019 року Законом 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 у 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. 
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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 проєкту „Невідома Дніпро-
петровщина” серед ОТГ області. Обрано 10 кращих туристичних маршрутів. 

У місті Кривому Розі розроблено 96 екскурсійних маршрутів. За 
результатами 9 місяців 2019 року по об’єктах промислового туризму було 
проведено понад 2,5 тис. екскурсій, які відвідало понад 52,5 тис. екскурсантів 
(туристів). 

Згідно з Програмою забезпечення організації та проведення: 
21 серпня 2019 року проведено захід виїзну стратегічну сесію 

„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 
області, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, 
представників туристичного бізнесу та громадськості. Кількість учасників –  
40 осіб. 

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; 

У рамках розвитку подієвого туризму щомісяця 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 туристичного інформаційного 
центру м. Дніпро. 

На території Дніпропетровської області діє 416 туристичних агентств та 
операторів. Їх послугами скористалися 117 тис. осіб, що в 1,5 раза більше ніж у 
попередньому році.  

Плануючи відпочинок за сприяння суб’єктів туристичної діяльності, 
мешканці області надають перевагу закордонному туризму: в інші країни 
виїжджали 108 тис. туристів (92%), тоді як у межах України подорожувало 
лише 9 тис. (8%).  

 

3.14. Розвиток внутрішньої торгівлі, захист прав споживачів 
 

Протягом року в області нарощувалися обсяги роздрібного продажу 
товарів населенню. Завдяки вжитим заходам, спрямованим на подальший 
розвиток та вдосконалення торговельної мережі, стримування безпідставного 
зростання цін, ліквідацію тіньового сектору торгівлі, спостерігається стійка 
тенденція зростання товарообороту – з 105,8% у січні поточного року 
(порівняно з січнем 2018 року) до 112,6% за січень – вересень 2019 року  
(до січня – вересня 2018 року). 
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Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області становить 9,3% від 

загальнодержавного показника – це 1 місце серед областей України. 

З метою розвитку внутрішньої торгівлі та забезпечення стабільної цінової 

ситуації на регіональному споживчому ринку у 2019 році: 

у містах та районах області проводилися продовольчі ярмарки, на яких 

підприємства-товаровиробники здійснювали продаж власної продукції за 

цінами, що на 10 – 15% нижчі середніх на споживчому ринку цін; 

у районних центрах, містах та в об’єднаних територіальних громадах 

напередодні навчального року організовано проведення шкільних ярмарків та 

базарів із залученням підприємств оптової, роздрібної торгівлі, а також 

суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво товарів шкільного 

асортименту; 

торговельними мережами на постійній основі проводилися акційні 

розпродажі продовольчих та непродовольчих товарів за спеціальними 

знижками; 

здійснювалась організація виїзної торгівлі в об’єднаних територіальних 

громадах та  районах області. 

Крім того, у Дніпропетровській області понад 450 селищ, у яких відсутні 

стаціонарні об’єкти торгівлі. З метою належного забезпечення торговельним 

обслуговуванням мешканців таких селищ здійснюються заходи щодо 

організації виїзної торгівлі.  

За січень – вересень 2019 року оборот роздрібної торгівлі, який включає 

дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців), становив 73107,6 млн грн (112,6% порівняно з аналогічним 

періодом 2018 року), у 2019 році очікується зростання обсягу обороту до  

97200 млн грн – 109,2% (у порівняних цінах) до обсягу 2018 року.  

 

Оборот роздрібної торгівлі, млн грн  

 
 
 

Ціни на споживчому ринку області за січень – вересень 2019 року 

порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 3,2%  

(по Україні – на 3,4%).  
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З метою недопущення безпідставного зростання цін щомісяця 

здійснюється аналіз динаміки споживчих цін на продовольчі та непродовольчі 

товари і висвітлюється на офіційному сайті облдержадміністрації для 

застосування замовниками при проведенні закупівель у системі PROZORO 

Кількість суб’єктів оптово-роздрібної торгівлі у 2019 році –   

8972 одиниці. Протягом цього року в області відкрилося 222 нових об’єкти 

торгівлі і створено додатково понад 797 робочих місць. 

Провідні позиції у розвитку споживчого ринку у Дніпропетровській 

області займають мережі торгових підприємств – ритейлів, серед яких  

ТОВ „АТБ-Маркет”, „Сільпо-Фуд”, „Фуршет”, „Варус”, „Ашан”,  

ТОВ „Кеш Єнд Метро”, „Епіцентр”, „Єва”, „Ватсон” тощо. 

Орієнтація вітчизняних виробників на світові стандарти якості, поступове 

переобладнання виробничих потужностей відповідно до новітніх технологій 

забезпечує зростання попиту на товари вітчизняного виробництва. Так, питома 

вага продажу вітчизняних непродовольчих товарів у загальному обсязі 

роздрібного товарообороту торговельної мережі становить 38,8%, 

продовольчих – 54,1%. Ураховуючи Європейський вектор розвитку економіки 

та пріоритетність якості, надійності та екологічності у роботі вітчизняних 

виробників, є підстава прогнозувати зростання показників у майбутньому. 

Середня заробітна плата штатних працівників оптової та роздрібної 

торгівлі у січні 2019 року становила 8547 грн, у грудні підвищиться  

до 10044 грн. 

Аналізуючи розвиток торговельної мережі, варто зазначити, що на 

сьогодні торговельна мережа по Дніпропетровській області повністю 

задовольняє потреби мешканців у споживчих товарах. 

Протягом року спільно із фахівцями Головного управління 

Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області проведено заходи з 

питань захисту споживачів. 

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у 

Дніпропетровській області надано 679 консультацій і роз’яснень споживачам та 

суб’єктам господарювання.  

З питань захисту споживачів проведені семінари, наради, лекції: 

лекція в Технічному університеті „Дніпровська політехніка” щодо 

дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів у сфері інтернет-

торгівлі; 

прес-конференція щодо роботи аптечних закладів та внесення змін до 

законодавства стосовно повернення лікарських засобів; 

семінар щодо вдосконалення системи контролю безпечності харчових 

продуктів в Україні; 

прес-конференція щодо захисту прав споживачів на ринку туристичних 

послуг в Україні та порушень законодавства в галузі туризму;  

конференція щодо безпечності продукції агропромислового комплексу, 

державного контролю, маркування, гігієнічних вимог тощо. 

 



45                                

3.15. Транспорт, транспортна інфраструктура,  

зв’язок та електронне урядування 
 

У січні – вересні 2019 року:  
обсяг перевезення вантажів становив 80,8 млн т, вантажооборот –  

19380,4 млн ткм. До кінця року очікуваний обсяг перевезення вантажів 
становитиме107,2 млн тонн, що на 5,0% більше ніж у 2018 році, вантажооборот 
– 25830,0 млн ткм, що на 4,5% менше ніж у 2018 році; 

обсяг перевезення пасажирів – 196,0 млн осіб, пасажирооборот –  
3513,5 млн пас. км. До кінця року очікуваний пасажирооборот становитиме  
5311,7 млн пас. км, що на 0,3% більше ніж у 2018 році, обсяг перевезення 
пасажирів зросте до 294,2 млн осіб, що на 6,1% менше ніж у  
2018 році. 

Залізничним транспортом відправлено 62,6 млн тонн вантажів (на рівні 
відповідного періоду попереднього року), вантажооборот дорівнював 
16,8 млрд ткм (на 4,4% менше ніж у січні – вересні 2018 року). Спостерігалося 
зростання обсягів відправлення нафти і нафтопродуктів (у 2 рази), хімічних і 
мінеральних добрив (в 1,7 раза), зерна і продуктів перемолу (на 17,6%), 
цементу (на 8,6%), залізної і марганцевої руд (на 2,4%). Разом з тим 
скоротилося транспортування лісових вантажів (на 33,3%), будівельних 
матеріалів (на 14,7%), кам’яного вугілля (на 9,0%), брухту чорних металів  
(на 8,3%), коксу (на 3,4%), чорних металів (на 0,2%). 

 

Динаміка обсягу перевезення вантажів 

 
 

З метою залучення на конкурсних засадах автомобільних перевізників 
для роботи на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області 
(внутрішньообласні маршрути), у 2019 році облдержадміністрацією проведено 
конкурси з перевезення пасажирів. 

З метою підвищення якості послуг пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом у 2019 році: 

здійснювався контроль за дотриманням законодавства у сфері 
автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху на міжміських та 
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути);  
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проведено комплексне дослідження ринку пасажирських перевезень та 

вивчення попиту населення у Дніпропетровській області на приміських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 

межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути); 

ведеться робота щодо 100% оснащення GPS-приладами парки міських, 

приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування; 

здійснювався аналіз за допомогою засобів GPS-системи стану перевезень 

на маршрутах та контроль за використанням перевізником транспортних 

засобів, що відповідають умовам конкурсу; 

керівниками підприємств пасажирського автомобільного транспорту 

забезпечено проведення інструктажів з водійським складом щодо необхідності 

дотримання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,  

зокрема в частині перевезення пільгової категорії та надання якісних послуг. 

У регіональній філії „Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця” 

проводять активну роботу в рамках Програми з попередження нещасних 

випадків невиробничого характеру на залізничному транспорті України  

на 2019 рік, зокрема обгородження найбільш травмонебезпечних місць на 

станціях та перегонах. 

Цьогоріч було влаштовано понад 70 м паркану на станції Ігрень. Більше 

300 м огорожі з’явилося на станції Кривий Ріг-Головний, і роботи тут 

тривають. Їх планують повністю завершити до кінця 2019 року, а також 

установити огорожу на ще одній станції регіону – Кривий Ріг. 

Активно проводиться інформаційно-роз’яснювальна та профілактична 

робота з населенням Дніпропетровської області: водіями, учнями шкіл, 

коледжів та інших навчальних закладів щодо правил безпечної поведінки 

поблизу залізничних об’єктів та правил безпеки руху на залізничних переїздах. 

Також, регіональною філією „Придніпровська залізниця” 

АТ „Укрзалізниця”:  

оновлено 8 табличок „Місця для осіб з інвалідністю” та облаштовано 

другу високу пасажирську платформу на станції Кам’янське-Пасажирське 

тактильною плиткою; 

облаштовано низьку пасажирську платформу на станції Новомосковськ-

Дніпровський тактильною плиткою; 

облаштовано пандус для забезпечення доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до перону станції Роздори; 

на ділянках курсування пасажирських потягів „Інтерсіті” відремонтували 

майже 25 км колії та 36 стрілочних переводів, загалом у січні – серпні  

2019 року придніпровські залізничники відремонтували майже 170 км колії та 

132 стрілочних переводи; 

за 8 місяців 2019 року в спеціалізованому вагонному депо Верхівцеве 

відремонтували 694 вантажних вагони. 

Тривають роботи з будівництва метрополітену в м. Дніпро. 
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За І півріччя 2019 року КП „Дніпровський метрополітен” перевезено  

3,8 млн пас. (у т.ч. пільгових – 1 млн пас.), КП „Дніпровський 

електротранспорт” перевезено 45,8 млн пас. (у т.ч. пільгових – 23,9 млн пас.). 

За січень – червень 2019 року придбано 6 трамваїв; відремонтовано 16 одиниць 

трамваїв, 2 одиниці тролейбусів, 1,3 км трамвайних колій. 
За даними виконавчих комітетів міських рад було придбано 19 одиниць 

міського транспорту. 

Обсяг реалізованих послуг фіксованого телефонного зв’язку становив  
24,0 млн грн, кабельного телебачення – 61,5 млн грн, інтернет-послуг –  

166 млн грн, із них послуги широкосмугового доступу – 164,4 млн грн.  

Наприкінці року очікуються доходи від надання послуг фіксованого 
телефонного зв’язку на рівні майже 40,0 млн грн, кабельного телебачення – 

120,0 млн грн, інтернет-послуг – 350 млн грн, із них послуги широкосмугового 

доступу – 300 млн грн. 
Основним напрямом роботи, як і в попередньому році, було розширення 

мережі дротового та бездротового доступу до мережі Інтернет. 

 

 

4. Розвиток сільських територій 

 

4.1. Агропромисловий комплекс 

 

Дніпропетровська область – єдина область в Україні, яка п’ять років 

поспіль стабільно збільшує валове виробництво сільськогосподарської 

продукції – від 14241,8 млн грн у 2014 році до 15667,4 млн грн у 2018 році  

(у постійних цінах 2010 року). У 2019 році очікується виробництво в обсягах 

16153,1 млн грн, або на 3,1% більше порівняно з 2018 роком.  

 

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства  

у всіх категоріях господарств,  

млн грн (у постійних цінах 2010 року) 

 

 
 

На розвиток агропромислового комплексу Дніпропетровської області 

станом на 10 жовтня 2019 року з державного бюджету виділено 109,1 млн грн, 

у т. ч. за напрямами: 
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розвиток галузі тваринництва – 55,6 млн грн (у тому числі 11,2 млн грн за 

утримання 7978 голів молодняка ВРХ з розрахунку 2,5 тис. грн за 1 теля); 

підтримка садівництва та виноградарства – 1,7 млн грн; 

підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів – 4,8 млн грн; 

підтримка розвитку фермерських господарств – 27,9 млн грн; 

часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання – 

19,1 млн грн (отримали 189 суб’єктів господарювання на придбання  

269 одиниць техніки). 

В області розроблені та діють такі регіональні програми: 

відповідно до програми підтримки ветеранів війни та членів сімей 

загиблих учасників бойових дій при отриманні земельних ділянок у власність у 

2019 – 2021 роках, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради   

від 07 грудня 2018 року № 424-15/VІІ, у 2019 році з обласного бюджету 

виділені кошти у сумі 4,2 млн грн; 

програма підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської 

області у 2017 – 2021 роках (рішення Дніпропетровської обласної ради від  

02 грудня 2016 року № 120-7/VІІ) (зі змінами) – у 2019 році фінансування не 

виділено; 

відповідно до регіональної програми з локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської 

області протягом 2012 – 2026 років (рішення Дніпропетровської обласної ради 

від 23 березня 2012 року № 259-12/VI) – у 2019 році в області за допомогою 

застосування механічного та агротехнічного методів боротьби з амброзією 

полинолистою оброблено 1101,229 тис. га. 

Власне виробництво продукції сільського господарства та тісна співпраця 

підприємств агропромислового комплексу і багатогалузевої харчової та 

переробної промисловості області майже повністю задовольняє потреби 

населення в основних продуктах харчування. 

Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до складу 

адміністративно-територіальних одиниць області, становить 2581,4 тис. га. 

Площа сільськогосподарських угідь – 2,5 млн га (майже 7% сільгоспугідь 

України), із них площа ріллі – 2,1 млн га.  

В області працює 5030 агропромислових формувань, у тому числі 

785 сільськогосподарських підприємств, 3,8 тис. фермерських господарств, 

також діє 42 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи за різними 

напрямами діяльності. 

Упровадження нових технологій та методів господарювання у 

виробництво здійснюється завдяки спільній праці науки та бізнесу. 

Науковий потенціал області становлять 4 науково-дослідні станції, 

Інститут сільського господарства степової зони України УААН, державний 

аграрно-економічний університет, 5 коледжів. 

Основні напрями виробничої діяльності – вирощування зернових, 

технічних і овочевих культур, виробництво м’ясо-молочної продукції та яєць. 
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Для зберігання зернових та технічних культур в області діє 76 зернових 

складів загальною ємністю 2,64 млн тонн. Крім того, у сільгосппідприємствах 

нараховується 1522 зернових складів загальною ємністю 1,9 млн тонн. Загальна 

ємність зберігання зернових та технічних культур становить 4,54 млн  тонн. 

В області налічується 62 сховища, у тому числі для овочів – 46,  

картоплі – 9, фруктів – 7. Їх загальна ємність становить 173,1 тис. тонн, у тому 

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

фруктів – 28,4 тис. тонн. У тому числі сховища з холодильним обладнанням – 

105,9 тис. тонн. 

У сільському господарстві використовується сучасна високопродуктивна 

техніка. Поновлення машинно-тракторного парку дає можливість виходу на 

якісно новий технологічний рівень сільськогосподарського виробництва. 

У 2019 році за прогнозними розрахунками всіма категоріями підприємств 

агропромислового комплексу за власні кошти буде придбана 

сільськогосподарська техніка та обладнання в кількості 198 одиниць на суму 

222,1 млн грн, у тому числі 29 комбайнів (крім 269 одиниць техніки, придбаних 

з частковою компенсацією вартості від держави).  

У 2019 році маємо можливість отримати найбільший урожай зернових 

культур за роки незалежної держави – понад 4050 тис. тонн, що на  

560 тис. тонн більше 2018 року. 

Завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур, 

намолочено 2,7 млн тонн, що на 600 тис. тонн більше від попереднього року 

при середній урожайності 34,6 ц/га (у 2018 році валовий збір зернових становив 

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

озимої пшениці намолочено 1,9 млн тонн на 400 тис. тонн більше від 

попереднього року при середній урожайності 37,8 ц/га (у 2018 році валовий 

збір озимої пшениці становив 1,5 млн тонн, урожайність – 29,8 ц/га);  

озимого ячменю – 319,1 тис. тонн, що на 130 тис. тонн більше від 

попереднього року при середній урожайності 34,5 ц/га;  

ярого ячменю 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). 

Отриманий вал зерна дає можливість повністю забезпечить потребу 

області в: продовольчому зерні – 535 тис. тонн (у т.ч. для хлібопекарської  

галузі – 250 тис. тонн); фуражному – 1 млн тонн; насіннєвому матеріалі –  

201,3 тис. тонн; провести розрахунки за земельні та майнові паї –  

189,4 тис. тонн. 

Завершується збирання пізніх культур: кукурудзи на зерно намолочено 

900 тис. тонн (з 68% площі збирання), середня урожайність становила 41,5 ц/га. 

За підсумками буде намолочено понад 1380 тис. тонн, що на 3,8% більше ніж у 

попередньому році. 

У 2019 році отримано хороший урожай технічних культур – накошено 

280 тис. тонн ріпаку, що на 40,7% більше, ніж у 2018 році. 



50                                

Насіння соняшнику намолочено 1,23 млн тонн (з 93% площі збирання), 

середня урожайність – 22,7 ц/га, планується отримати урожай насіння 

соняшнику кількістю понад 1384 тис. тонн, що на 7,9% більше ніж у 

попередньому році. 

Під урожай 2020 року заплановано посіяти 708 тис. га (на рівні 2019 року) 

озимих зернових культур, із них озимих зернових колосових культур –  

606 тис. га, у тому числі: озимої пшениці – 514 тис. га; озимого ячменю –  

90 тис. га; озимого жита – 2,0 тис. га. Крім того, прогноз посіву озимого ріпаку 

становив 102 тис. га. 

Уже посіяно 427 тис. га (83% до прогнозу) озимої пшениці; озимого 

ячменю – 63 тис. га (70%). Крім того, посіяно 105 тис. га (102,6%) озимого 

ріпаку. 

Процес сільськогосподарського виробництва тісно пов’язаний із 

використанням у землеробстві новітніх досягнень у галузі селекції і 

насінництва. Упровадження нових продуктивніших, стійкіших до 

несприятливих погодно-кліматичних умов і хвороб сортів, оновлення 

асортименту насіння високих репродукцій дає змогу збільшити врожайність та 

валовий збір зерна на 20 – 25 відсотків. 

Для забезпечення посіву прогнозованих площ зернових культур 

господарства області щороку використовують не менше 200 тис. тонн 

високоякісного насіннєвого матеріалу. 

Стабільність зростання динаміки виробництва продукції рослинництва 

очікується досягнути за рахунок внесення мінеральних добрив, застосування 

ґрунтових гербіцидів, посіву кращих вітчизняних і зарубіжних гібридів 

сільськогосподарських культур. 

Тваринництво – одна із стратегічно важливих галузей у загальній 

структурі сільського виробництва області, основним напрямом розвитку якої є 

суттєве збільшення обсягів виробництва всіх видів тваринницької продукції, 

особливо м’яса, молока, яєць. Крім того, успішний розвиток галузі забезпечує 

значну кількість сільського населення робочими місцями та зменшує соціальні 

проблеми села. 
В області ефективно працюють 6 підприємств з племінної справи у 

тваринництві, які здійснюють виробництво, зберігання і торгівлю спермою 
плідників, 1 контрольно-випробувальна станція та 1 підприємство (лабораторія) 
з трансплантації ембріонів. 

У галузі свинарства створена одна з найбільших в Україні племінна база – 
розведенням свиней займаються 1 племінний завод та 5 племінних 
репродукторів, в яких налічується 21,9 тис. голів племінних свиней. 

В усіх категоріях господарств області утворилася позитивна тенденція із 
нарощування обсягів виробництва м’яса. 

На сучасному етапі найефективніше в області розвивається  
птахівництво – протягом останніх років зростає питома вага м’яса птиці та 
становить більше 86% у загальному обсязі виробництва м’яса. 
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Ще одним важливим продуктом птахівництва є виробництво яєць. Цей 
напрям є одним із найбільш прибуткових у тваринництві, що є дієвим стимулом 
до його розвитку та нарощування виробництва продукції. 

Значне зростання виробництва продукції птахівництва відбувається в 
результаті проведеної модернізації і залучення інвестицій, а також кращих 
іноземних та вітчизняних технологій існуючих потужних птахофабрик області. 

Розвиток галузі молочного скотарства передбачається за рахунок 
підвищення молочної продуктивності дійного гурту корів шляхом проведення 
поглибленої селекційної роботи та використання для відтворення стада 
найкращих племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного та зарубіжного 
походження. 

Розведенням великої рогатої худоби молочного та м’ясного напряму 
продуктивності займаються 7 племінних заводів та 10 племінних 
репродукторів, у яких утримується 15,3 тис. голів племінної худоби 
високопродуктивних порід, у тому числі – 6,0 тис. голів корів. 

Крім того, у галузі вівчарства успішно працюють 1 племінний завод та  

1 племінний репродуктор з наявним поголів’ям 1,6 тис. голів; у 2 кінних 

заводах області утримується 184 голів коней, які мають високі досягнення у 

випробуваннях та змаганнях; розведенням племінних страусів займається 

племінний птахорепродуктор, у якому налічується 186 голів птиці. 

У 2019 році прогнозується досягти виробництва м’яса, молока та яєць в 

обсягах, необхідних для формування фонду споживання та забезпечення 

населення області повноцінними продуктами харчування. В усіх категоріях 

господарств очікується виробити 321,3 тис. тонн м’яса в живій вазі (на 0,7% 

більше ніж у 2018 році), молока – 288,7 тис. тонн (на 1,8% менше),                       

яєць – 866,4 млн штук (на 2,8% більше). 

У 2019 році прогнозується досягти виробництва м’яса, молока та яєць в 

обсягах, необхідних для формування фонду споживання та забезпечення 

населення області повноцінними продуктами харчування.  

Збільшення виробництва м’яса птиці обумовлене індустріалізацією 

виробництва, скоростиглістю, високою якістю продукції та збільшенням 

попиту населення. 

У результаті проведеної модернізації і залучення інвестицій, а також 

кращих іноземних та вітчизняних технологій існуючих потужних птахофабрик 

області зростає обсяг виробництва яєць. 

У кінці поточного року прогнозується зменшити темпи скорочення 

поголів’я сільськогосподарських тварин та наростити чисельність птиці всіх 

видів. 

Очікуване поголів’я великої рогатої худоби становитиме 118,6 тис. голів, 

у тому числі корів – 66,8 тис. голів, свиней – 351,3 тис. голів, птиці –  

19533,0 тис. голів, позитивна динаміка нарощування продукції тваринництва та 

збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці збережеться і в 

наступних роках. 
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Починаючи з 2008 року в області впроваджується канадський проєкт 

„Розвиток молочного бізнесу в Україні”. Дніпропетровській області надано 

інвестицій у сумі – 2,0 млн канадських доларів. 

У Покровському районі в рамках канадського проєкту об’єднання 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів „Господар” продовжує 

розвивати мережу збору молока – з початку року в рамках проєкту закуплено 

обладнання на додаткових 50 молокозбиральних пунктів, що були частково 

запущені в роботу. Загалом працює 104 молокозбиральних пункти. 

Організовано гуртовий продаж молока 5-ти кооперативів, загальний обсяг 

продажу молока за рік становитиме – 6400 тонн, ціна за 1 літр базового молока 

для кооперативів за період дорівнювала від 7,00 до 8,80 грн з ПДВ, додатково 

ведеться розрахунок за жирність вище базової. 

Діє лабораторія з аналізів якості молока (ТОВ „Дейрі Менеджмент 

Сістем”), яка у 2019 році здійснила більше 18 тис. аналізів якості молока від 

дрібних, середніх та великих виробників. 

Для фермерів – членів кооперативів та виробників молока проведено 

тренінги та консультації щодо управління молочним виробництвом з 

використанням сучасних технологій. За І півріччя 2019 року у 42 заходах взяли 

участь 454 особи.  

Упроваджується програмне забезпечення 1С у п’яти залучених 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах „Добробут Андріївки”, 

„Молочна ріка”, „Первоцвіт”, „Любава”, „Жовтневе” з метою налагодження 

бухгалтерського обліку, програма з обліку фінансових та нефінансових 

показників діяльності кооперативів PERFORMCOOP, проводяться навчання 

бухгалтерів. 

За участю українських та іноземних (зокрема канадських) експертів 

проводиться регулярна навчальна робота (семінари, тренінги, індивідуальні 

консультації) та зустрічі з членами та персоналом кооперативів у 

Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях „Добробут Андріївки”, 

„Жовтневе”, „Любава”, „Первоцвіт”, „Молочна Ріка”.  

У 2019 році за власні кошти підприємств введені в дію: 

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

ТОВ „ПТАХОКОМПЛЕКС „ДНІПРОВСЬКИЙ” Нікопольського району; 

молочний комплекс на 3000 тонн молока, (вартість проєкту  

36,2 млн грн) ДП „Націонал-Плюс” ПП „Націонал” Царичанського району; 

птахорепродуктор на 55 тис. голів птиці, (вартість проєкту 50 млн грн) 

ТОВ „Агро-Овен” Магдалинівського району; 

побудована та введена в дію друга черга холодильника з регульованим 

газовим середовищем ємністю 2400 тонн для зберігання вирощеної продукції 

(яблук), завершуються монтажні роботи зі встановлення трьох ліній товарної 

обробки плодів ТОВ „Сади Дніпра” Дніпровського району. 
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4.2. Розвиток сфери послуг 

 

Продовжується робота з розвитку та вдосконалення ринку нефінансових 
послуг – відкриваються нові об’єкти з надання послуг, вживаються заходи з 
розвитку муніципального транспорту, розширюється мережа підприємств, 
які надають послуги з переробки та зберігання сільгосппродукції. 

За оперативними даними виконавчих комітетів міських рад та 
райдержадміністрацій всього у поточному році відкрито 67 нових об’єктів з 
надання послуг, за рахунок чого створено майже 180 нових робочих місць. 
Кількість об’єктів з надання нефінансових послуг перевищує 9 тисяч об’єктів. 

Сфера послуг оперативно та гнучко реагує на попит населення і 
запроваджує саме ті види, які на сьогодні є актуальними, формує ринок послуг 
залежно від платоспроможності населення. 

Згідно з чинним законодавством України на сьогодні, на жаль, не 
передбачається надання побутових послуг на пільгових умовах або 
безкоштовно жодній категорії населення, проте більшість керівників 
підприємств побуту як у містах, так і у районах співпрацюють з органами 
виконавчої влади, беруть участь у благодійних акціях з обслуговування певних 
категорій населення, зокрема одиноких непрацездатних громадян, зі значними 
знижками (від 25% до 100% на перукарські послуги, послуги з ремонту одягу та 
взуття, послуги лазні, послуги перукаря, швачки та медичної сестри тощо) – 
цінові акції, спрямовані на задоволення потреб населення з доходами нижче 
середніх, є відчутними для населення. Систематично проводяться благодійні 
акції, приурочені до Дня Перемоги, Дня захисника Вітчизни, Дня захисту дітей, 
Дня людей похилого віку. 

Однак актуальною залишається проблема для великої кількості 
мешканців сіл, які не мають можливості отримувати необхідні послуги за 
місцем проживання. 

Органами влади області продовжується робота, спрямована на 
поліпшення надання послуг, а саме: 

формування сприятливих умов для підприємницької діяльності у секторі 
послуг; 

створення економічного та правового середовища;  
вдосконалення дії механізму місцевого самоврядування;  
залучення громади до активної участі у визначенні пріоритетних 

напрямів зростання ринку послуг;  
створення реальних можливостей кожному підприємству щодо доступу 

до виробничих, матеріально-технічних та фінансових ресурсів;  
подальший розвиток комерційної системи інформаційного забезпечення 

підприємницької діяльності;  
застосування механізму партнерства для стимулювання розвитку 

перспективних видів діяльності у сфері послуг;  
здійснення заходів у галузі інвестиційної політики та сприяння 

інноваційному інвестуванню підприємств; 
сприяння в забезпеченні підготовки кадрів для малого й середнього 

бізнесу; 
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організація, у тому числі і на обласному рівні, різноманітних навчань, 

форумів, семінарів, чемпіонатів, фестивалів, майстер-класів для суб’єктів 

підприємницької діяльності сфери послуг з метою вдосконалення їх 

професійної майстерності та підвищення кваліфікації (у т.ч. центри зайнятості 

населення постійно пропонують курси за професіями сфери послуг  для 

безробітніх, що перебувають на обліку); 

недопущення скорочення мережі підприємств, що надають побутові 

послуги населенню, збереження робочих місць та упорядкування тарифів за 

надані послуги. 

У січні – червні 2019 року обсяг реалізованих послуг становив  

30536,2 млн грн, у тому числі населенню – 4425,8 млн грн (14,5% від 

загального обсягу). За обсягом реалізованих послуг Дніпропетровська область 

займає друге місце серед областей України (після Одеської області). 

У структурі наданих послуг переважали послуги транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 50,6% (у т.ч. складське 

господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту – 33,7%), операції з 

нерухомим майном становили 14,2%, діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування – 10,4%, професійна, наукова та технічна 

діяльність – 8,9%), у сфері інформації та телекомунікацій – 5,9%. 

Очікуваний обсяг реалізованих послуг до кінця року становитиме  

64986,5 млн грн, що на 3914,1 млн грн більше порівняно з попереднім роком. 

 
Динаміка обсягу реалізованих послуг, млрд грн 

 

 
 

4.3. Розвиток інфраструктури сільських територій,  

у тому числі об’єднаних територіальних громад 

 

Продовжено роботу з вирішення проблем із забезпеченням 

централізованим питним водопостачанням населення сільської місцевості 

області, яке користується привізною водою.  
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Протягом січня – вересня реконструйовано та збудовано 17 км 

водопровідних мереж до населених пунктів Апостолівського, Дніпровського, 

Криничанського, Синельниківського та Софіївського районів, здійснювалося 

облаштування водопровідних очисних споруд на території Новомосковського 

району. 

До кінця року за рахунок усіх джерел фінансування очікується введення в 

експлуатацію майже 27 км водопровідних мереж, що забезпечить якісною 

питною водою та поліпшить умови проживання майже 10 тис. мешканців 

населених пунктів Апостолівського, Дніпровського, Криничанського, 

Нікопольського, Синельниківського, Солонянського, Софіївського та 

Широківського районів. 

Забезпечено сучасним житлом 106 родин Слобожанської об’єднаної 

територіальної громади – введено в експлуатацію об’єкт „Будівництво 

житлового будинку в сел. Слобожанське Дніпровського району”.  

З метою створення наближених до сімейних умов проживання дітей-сиріт 

в області здійснюється будівництво малих житлових будинків у 6 об’єднаних 

територіальних громадах, а саме – у м. Покров, Богданівській, Петриківській, 

Раївській, Солонянській та Вакулівській. На цей час вже введено в 

експлуатацію об’єкт „Будівництво малого групового будинку за адресою: 

Петриківський район, смт Петриківка, вул. Краєвидна, 5-Б”. 

Виконання будівництва та капітального ремонту доріг комунальної 

власності, у першу чергу в об’єднаних територіальних громадах, на загальну 

суму 455,8 млн грн коштів обласного бюджету дасть змогу відремонтувати 

1180,8 тис. кв. м вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів 

області. На цей час завершено капітальний ремонт асфальтового покриття на 

37 об’єктах, на 149 – підготовчі роботи тривають. 

Щороку в області реалізуються проєкти, спрямовані на підвищення рівня 

надання медичних послуг. Протягом січня – вересня завершено роботи з 

будівництва 12 сільських амбулаторій у Верхньодніпровському 

(с. Пушкарівка), Криничанському (с. Адамівка та смт Божедарівка), 

Нікопольському (с. Придніпровське та с. Південне), Петриківському (с. Іванівка 

та с. Лобойківка), Петропавлівському (с. Миколаївка), Софіївському 

(с. Вакулове), Царичанському (с. Прядівка та с. Бабайківка), Широківському 

(с. Шестірня) районах. 

У 2019 році на реалізацію 189 інфраструктурних проєктів у 62 об’єднаних 

територіальних громадах передбачено субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад в обсязі 173,9 млн грн. Протягом січня – вересня виконано роботи за 

проєктами: 

„Капітальний ремонт по утепленню фасаду та заміні віконних блоків 

Васильківського навчально-виховного комплексу № 3 „Загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” за адресою: вул. Соборна, 

257 в смт Васильківка Дніпропетровської області”; 
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„Капітальний ремонт покриття подвір’я біля будівлі Народного Дому за 

адресою: вул. П’ятихатки, 1а, с. Кочережки Павлоградського району 
Дніпропетровської області”; 

„Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Сипаренко, 

вул. Молодіжна, вул. Шкільна, вул. Степова, провул. Южний лінії КТП 1044, 
1047 села Гречані Поди Гречаноподівської сільської ради Широківського 

району Дніпропетровської області”; 

„Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Українська від 
вул. Центральна, та провулку від вул. Українська до вул. Сонячна в 

с. Павлопілля Нікопольського району Дніпропетровської області”; 

„Придбання техніки для покращення матеріальної бази комунального 
підприємства Мирівської сільської об’єднаної територіальної громади 

(екскаватор навантажувач БАМ-2014 на базі трактора МТЗ-82.1)”; 

„Реконструкція вуличної освітлювальної мережі з застосуванням 
енергозберігаючих технологій в с. Зоряне вул. Виноградна, вул. Тиха, 

вул. Яблунева, вул. Східна, вул. Свободи, вул. Центральна, вул. Горіхова, 

вул. Липова, вул. Тупікова, вул. Західна Апостолівського району 
Дніпропетровської області”; 

„Реконструкція вуличної освітлювальної мережі з застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. Веселі Чумаки вул. Садова, вул. Нова, 

с. Єлизаветпілля вул. Центральна, вул. Садова, вул. Клубна Апостолівського 
району Дніпропетровської області”; 

„Будівництво водопровідної мережі в смт Новопокровка Солонянського 

району Дніпропетровської області”; 
„Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Соборна, 116 в 

смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області під ЦНАП”; 

„Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення від ТП 524 в 
с. Романки Покровського району Дніпропетровської області”; 

„Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення від ТП 64 в с. Писанці 

Покровського району Дніпропетровської області”; 
„Капітальний ремонт елементів будівлі Варварівської ЗЗСО  

І – ІІІ ступенів Славгородської селищної ради за адресою: 52550, 

Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Варварівка,  
вул. Ювілейна, 14”; 

„Капітальний ремонт даху, фасадів та відмостки будівлі фельдшерського 

пункту по вул. Центральній, буд. 70 в с. Новогригорівка Юр’ївського району 
Дніпропетровської області”; 

„Капітальний ремонт системи опалення будівлі Жемчужненської філії 

КОЗО „Юр’ївська ЗОШ” Юр’ївської селищної ради за адресою: 51327, 
Дніпропетровська область, Юр’ївський район с. Жемчужне, вул. Шкільна, 1”. 

Загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються у 2019 році на 

реалізацію понад 1000 інвестиційних проєктів на сільських територіях, у тому 
числі на територіях створених об’єднаних територіальних громад, становить 

майже 2,0 млрд грн, з яких протягом січня – вересня використано майже 

1,0 млрд грн. 
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5. Екологічна та енергетична безпека 

 
5.1. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 

 
З метою забезпечення надійності електропостачання, скорочення витрат 

на розподіл електричної енергії, поліпшення технічного стану електричних 
мереж, забезпечення стабільної та надійної роботи енергогенеруючих 
підприємств області, що входять до складу енергосистеми України та беруть 
участь у регулюванні, покритті сезонних та добових графіків навантажень 
(ТЕС, ГЕС): 

ВП „Криворізька ТЕС” АТ „ДТЕК Дніпроенерго” – реалізовано проєкт із 
переведення енергоблоку № 1 з антрациту на спалювання вугілля марки „Г” 
(газове вугілля). Виконано заміну електрофільтру на енергоблоці № 10.                    
Це дозволить проводити очищення 562,3 тис. куб. м газу на годину, а також 
забезпечити 150 МВт електроенергії в енергосистему країни. 

ВП „ДТЕК Придніпровська” ТЕС АТ „ДТЕК Дніпроенерго”: енергоблок 
№ 10 переоснащено для виробництва електроенергії з вітчизняного вугілля 
марки „Г”. Це вже четвертий енергоблок станції, який не використовує 
антрацит. На енергоблоці побудований електрофільтр, що знизить викиди пилу 
до рівня європейських вимог – не більш ніж 50 мг/м3. 

За 9 місяців 2019 року енергетичними компаніями та електростанціями 
області вироблено 3,6 млрд кВт*год. електроенергії, до кінця року очікується 
на рівні 5,0 млрд кВт*год. 

У вуглевидобувній галузі на шахтах ПрАТ „ДТЕК Павлоградвугілля”: 
отримали 1 очисний комбайн і модернізували 1 електровоз, 3 очисні та  
2 прохідницькі комбайни. 

До кінця року очікується зростання обсягів виробництва вугілля до  
20859,0 тис. тонн. 

У 2019 році:  
на ПАТ „Дніпропетровськгаз” проведено реконструкцію та заміну 

газопроводів (4,1 км газорозподільних мереж); 15 од. відключаючих пристроїв; 
54 од. газорозподільних пунктів; 63 од. шкафних регуляторних пунктів; заміна 
1471 од. регуляторного обладнання; встановлено 13716 од. індивідуальних 
лічильників для населення, замінено 6951 од.; обмінний фонд індивідуальних 
лічильників становить 9178 од.; 

на ПАТ „Дніпрогаз” проведено реконструкцію та заміну  
3,48 км газорозподільних мереж; 222 од. відключаючих пристроїв;  
79 од. газорозподільних пунктів (реконструкція та технічне переоснащення);  
1 од. шкафних регуляторних пунктів; 1102 од. регуляторного обладнання;  
106 од. електрохімзахисту; 231 од. датчиків аварійного тиску на газопроводах;  
1 спеціалізована лабораторія; встановлено 10955 од. приладів індивідуального 
обліку для населення, замінено – 940 од., обмінний фонд індивідуальних 
лічильників – 7051 од. 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року 
№ 275-11/VII затверджена „Стратегія енергозбереження, енергоефективності та 
розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області на  
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2018 – 2035 роки” (далі – Стратегія). Головною метою Стратегії є формування 
умов для забезпечення енергетичної безпеки області на шляху до сталого 
розвитку. Основними критеріями такої безпеки є поступовий повний перехід на 
відновлювані джерела енергії та відмова від використання викопного палива. 

В області діють дві програми, якими передбачені заходи з 
енергоефективності, а саме: Дніпропетровська обласна комплексна програма 
(стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату  
на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради 
від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI (зі змінами) та Програма підтримки 
населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на  
2015 – 2020 роки, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від  
21 жовтня 2015 року № 681-34/VI (зі змінами). 

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

В області ведеться активна робота з розвитку альтернативної та 
відновлюваної енергетики. 

За результатами 9 місяців 2019 року частка сумарної потужності котелень 
на альтернативні види палива у відсотках до загальної потужності котелень 
регіону становить 18,01%, що на 0,06% більше ніж за аналогічний період  
2018 року. За три з половиною роки цей показник збільшено на 10%. 

 

Частка сумарної потужності котелень 

на альтернативних видах палива, % 
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Станом на 01 вересня 2019 року частка електроенергії, виробленої з 

відновлюваних джерел енергії, дорівнює 10%, що в 7 раз більше значення 

показника аналогічного періоду попереднього року. 

За 9 місяців 2019 року потужність введених в експлуатацію комерційних 

об’єктів альтернативної енергетики, що працюють за „зеленим тарифом”, 

дорівнює 492,9 МВт, що в 16 раз більше значення показника аналогічного 

періоду 2018 року. 

Дніпропетровська область є лідером серед регіонів України з загальної 

кількості приватних домогосподарств, що встановили сонячні електростанції. 

Станом на 01 липня поточного року їх налічується 1546, що в 2 рази перевищує 

показники 2018 року. За І півріччя 2019 року інстальовані 694 сонячні 

електростанції приватних домогосподарств. 

За 8 місяців 2019 року об’єктами сонячної енергетики вироблено  

294,2 млн кВт*год. електричної енергії, що на 266 млн кВт*год., або в 11 разів, 

більше ніж за аналогічний період 2018 року. 

Важливим аспектом розбудови сталої енергетичної системи області є 

зменшення попиту на енергію за рахунок підвищення рівня енергоефективності 

бюджетних будівель. Запровадження систем енергетичного менеджменту та 

моніторингу використання енергоресурсів дозволить скоротити витрати 

бюджетних коштів на оплату енергоносіїв. Станом на 01 жовтня 2019 року 

кількість об’єктів бюджетної сфери, охоплених енергетичним моніторингом, 

дорівнює 1074, що на 6% більше ніж показники 2018 року. 

Одним з перспективних напрямів енергоефективності в області є 

енергосервіс. На офіційному сайті облдержадміністрації розміщена 

інтерактивна карта з технічними характеристиками бюджетних установ 

комунальних закладів Дніпропетровської обласної ради для ознайомлення 

потенційних ЕСКО-інвесторів. За 9 місяців 2019 року оголошено закупівлі 

послуг з енергосервісу у системі PROZORRO в 33 закладах бюджетної сфери,             

у 14 – аукціони завершено. 

 

5.2. Охорона навколишнього природного середовища 

 
З метою зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у 

довкілля, збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та 

рослинного світу, створення безпечних умов для життєдіяльності та в рамках 
Дніпропетровської обласної комплексної програми (Стратегії) екологічної 

безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затвердженої 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року  
№ 680-34/VI (зі змінами), (далі – Програма), підприємствами-забруднювачами 

за власні кошти у 2019 році розпочато реалізацію 256 природоохоронних 

заходів, з яких 39 – з кінцевим терміном виконання у 2019 році. 

Протягом січня – вересня інвестовано 2,6 млрд грн та реалізовано 
13 природоохоронних заходів, з яких 4 – з кінцевим терміном виконання                        

у поточному році. 
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Провідними підприємствами області: Публічним акціонерним 

товариством „АрселорМіттал Кривий Ріг”, акціонерним товариством 

„Нікопольський завод феросплавів”, Публічним акціонерним товариством 

„Дніпровський металургійний комбінат, комунальним підприємством 

„Дніпроводоканал” Дніпровської міської ради” та іншими продовжується 

зменшення впливу на навколишнє природне середовище. 

З обласного бюджету на впровадження 28 природоохоронних заходів, 

спрямованих на розв’язання екологічних проблем найбільш техногенно 

навантажених регіонів області, спрямовано 236,5 млн грн. Протягом  

січня – вересня використано 108,2 млн грн, або 46%, від загального обсягу.  

Протягом року виконано роботи на об’єктах:  

„Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в 

Магдалинівському районі” – влаштовано 4 водопропускні споруди; 

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

смт Софіївка Дніпропетровської області” – розчищено 1,5 км русла річки; 

„Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 

с. Широка Дача Широківського району Дніпропетровської області” – 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” – здійснено оцінку впливу на 

довкілля. 

Отримано дозвіл на виконання робіт на об’єкті „Поліпшення умов 

відтворення водних живих ресурсів з влаштуванням нерестових ділянок на 

р. Самара в районі садибних ділянок Дніпровського району – капітальний 

ремонт”. 

Виконано коригування проєктно-кошторисної документації на об’єктах: 

„Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура 

в межах села Сурсько-Литовське Дніпровського району Дніпропетровської 

області – капітальний ремонт”; 

„Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура 

в районі села Сурсько-Клевцово Дніпровського району – капітальний ремонт”; 

„Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Базавлук на 

території Гуляйпільської сільської ради Криничанського району 

Дніпропетровської області”; 

„Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра 

Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області”; 

„Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на 

території Петриківської селищної ради Петриківського району 

Дніпропетровської області – капітальний ремонт”; 

„Захист від підтоплення с. Аполонівка Солонянського району 

Дніпропетровської області шляхом розчистки річки Мокра Сура – капітальний 

ремонт”. 
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Крім того, для виправлення кризового становища, що виникло у 

сільськогосподарському секторі через значне зменшення використання води на 

зрошенні, використання повного потенціалу зрошуваного землеробства 

виконувалися комплексні заходи з відновлення зрошувальної системи, а саме: 

„Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які 

знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського 

району” – виконано влаштування трубопроводу довжиною 490 м; 

„Реконструкція зрошувальної системи на землях Раївської ОТГ 

Синельниківського району Дніпропетровської області” – роботи тривають, за 

кошторисом довжина зрошувальної мережі становить 5,131 км. 

Розвиток систем регіонального моніторингу довкілля виходить на якісно 

новий рівень, що дає змогу відстежувати не тільки несанкціоновані скиди у 

водойми, а й незаконну вирубку лісів, розорювання земель тощо. Такий проєкт 

є вкрай актуальним для промислового регіону з надмірним рівнем техногенного 

навантаження. 

На офіційному веб-сайті Дніпропетровської облдержадміністрації у 

відкритому доступі запроваджено механізм online-трансляції даних щодо стану 

атмосферного повітря у таких містах області: Дніпро, Жовті Води, 

Зеленодольськ, Нікополь, Павлоград, Покров. Дані надходять з 

12 автоматизованих постів спостереження, які придбані за рахунок коштів 

обласного бюджету. Інформація оновлюється кожні 2 хвилини та відображає 

вміст в атмосферному повітрі діоксиду азоту, оксиду вуглецю, аміаку, озону, 

пилу, сірководню, діоксиду сірки, а також рівень гама-радіації та 

метеопараметри.  

Відтепер кожен мешканець може спостерігати за станом атмосферного 

повітря у режимі реального часу. Роботи із розбудови мережі спостережень за 

станом атмосферного повітря планується продовжувати до 2021 року, щоб 

повністю охопити територію області автоматизованими приладами. 

 

5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 

З метою зниження рівня техногенно-екологічних ризиків в області у 

2019 році продовжувались роботи з мінімізації впливу об’єктів уранових 

виробництв на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. 

На виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального 

захисту населення м. Жовті Води на 2013 – 2022 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 579  

(зі змінами), з державного бюджету у поточному році виділено 8,5 млн грн, з 

яких за січень – вересень використано 5,5 млн грн, або 65% загального обсягу. 

Це дало змогу забезпечити харчуванням 5147 дитини, відшкодувати 

частину вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів за 

879 зверненнями, надати послугу з зубопротезування 13 особам, надати 
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матеріальну допомогу на лікування 211 особі. У відділенні відновлювального 

лікування комунального некомерційного підприємства „Жовтоводська міська 

лікарня” оздоровлено 361 особу. 

З метою інженерного захисту території від небезпечних зсувних процесів 

з місцевого бюджету міста Дніпро спрямовано 6,7 млн грн на проєкт „Заходи 

для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки у 

районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гавриленка у 

м. Дніпропетровську, будівництво”. Станом на 01 жовтня 2019 року 

використано 6,1 млн грн, що дозволило зупинити подальший розвиток 

негативних явищ. 

На інженерне забезпечення спостережень та постійний контроль за 

становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом 

підземних вод у районі Шамишиної балки м. Кам’янське спрямовано 

195,7 тис. грн, з яких станом на 01 жовтня 2019 року використано 69,1 тис. грн. 

 

5.4. Розвиток житлово-комунального господарства 

 

У рамках реалізації Програми підтримки населення в енергозбереженні 

житлового сектору Дніпропетровщини на 2015 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року  

№ 681-34/VI (зі змінами), передбачено відшкодування в повному обсязі 

відсоткових ставок на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ та 

ЖБК. 

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних 

заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання 

енергоефективного обладнання в Дніпропетровській області банками  

АТ „Ощадбанк”, АБ „Укргазбанк”, АТ КБ „Приватбанк” та АТ „Укрсімбанк”, 

які залучені до програми, надано 19538 кредитів на загальну суму 420,3 млн грн  

(у тому числі у 2019 році 1425 кредитів на суму 97,4 млн грн). 

У поточному році укладено 6,3 тис. договорів про реструктуризацію 

заборгованості (14,0% від загальної кількості укладених договорів по Україні) 

на загальну суму 45,5 млн грн, з яких 26,2 млн грн було утримано на користь 

підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг. 

З метою благоустрою населених пунктів та приведення у належний стан 

дорожнього господарства області містами виконувалися заходи з благоустрою, 

спрямовані на поліпшення стану навколишнього природного середовища, 

озеленення і приведення у належний санітарний стан населених пунктів 

області: ліквідовано 2623 стихійних сміттєзвалищ, упорядковано 3374,97 га 

території парків, скверів, алей та прибудинкових територій, висаджено дерев – 

16676, кущів – 14700, площа нових газонів та квітників – 50,97 га, довжина 

очищених від сміття берегів – 804,23 км, прибраних від сміття доріг –  

8966,41 км, виконано благоустрій 1616 пам’ятних місць. 
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У 2019 році Дніпропетровській області передбачена субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах в обсязі 690,471 млн грн. 

У 2019 році роботи з капітального ремонту виконуються на  
15 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та на  
3 вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах у межах 
затвердженого фінансового ресурсу в обсязі 450,335 млн грн та 130,136 млн грн 
відповідно, проєктно-кошторисною документацією на виконання цих робіт 
передбачені заходи з безпеки дорожнього руху та забезпечення 
безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури. 

Для організації безпеки дорожнього руху станом на 01 жовтня 2019 року 
на 23 автодорогах у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення виконувались роботи з: 

ремонту асфальтобетонного покриття загальною площею майже  
79,014 тис. кв. м; 

озеленення (вирізування сухих гілок, видалення чагарнику, вирізання 
порослі та інше). 

На виконання Закону України „Про забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків” органами місцевого самоврядування прийнято 
рішення про надання відповідним житловим комплексам статусу „гуртожиток” 
та про надання дозволу на приватизацію жилих і нежилих приміщень таких 
гуртожитків. 

На сьогодні в області приватизовано 4374 кімнати у гуртожитках, правом 
приватизації скористалося 6738 мешканців гуртожитків.  

За 2019 рік приватизовано 390 кімнат та правом приватизації 
скористалося 577 мешканців. Робота із зазначеного питання триває. 

В області за 9 місяців 2019 року створено 234 об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) (до кінця року планується створити ще 10), 
загальна кількість ОСББ до кінця року становитиме 3199 (3412 будинки), це 
17% від загальної кількості житлових будинків – 19877). 

 

Динаміка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), одиниць 
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Виконано капітальний ремонт майже 36,78 тис. кв. м покрівель 

багатоквартирних житлових будинків та капітальний ремонт 129 ліфтів за 

кошти місцевих бюджетів. 

Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги за січень – 

серпень поточного року становить 99,8%. 
Прогнозний рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг у 

2019 році становитиме 99,9%. 
 

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг,  

% до попереднього року 

 

 
 

 

6. Розвиток людського капіталу 

 

6.1. Освіта 

 

В області функціонує 986 закладів дошкільної освіти (разом з НВК), у 

яких здобувають дошкільну освіту понад 108 тисяч малюків. 

Протягом 9 місяців 2019 року в області створено 445 додаткових місць 

дошкільної освіти, а саме: збудовано 1 заклад дошкільної освіти на 25 місць 

(Чумаківська ОТГ Дніпровського району) та відкрито 1 заклад дошкільної 

освіти на 110 місць (м. Кам’янське); створено 1 навчально-виховний комплекс 

на 115 місць (м. Кам’янське); 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). 

Показник охоплення всіма формами дошкільної освіти по області 

становить 93,5%. 

Охоплення п’ятирічних дітей дошкільною освітою становить 100%. 
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В області забезпечується конституційне право і державні гарантії  

326698 учнів закладів загальної середньої освіти на здобуття загальної 

середньої освіти у 880 закладах загальної середньої освіти. 

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

відбувається передача закладів освіти до комунальної власності об’єднаних 

територіальних громад, які у межах своїх повноважень засновують, 

реорганізовують і ліквідують заклади освіти, створюють заклади загальної 

середньої освіти з профільним навчанням.  

У Дніпропетровській області починаючи з 2016 по сьогодні, керуючись 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 березня 2016 року 

№ Р-106/0/3-16 „Про модернізацію мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів у сучасних умовах соціально-економічного розвитку територій 

Дніпропетровської області”, реалізуючи основні напрями розвитку освіти, 

органами місцевого самоврядування Дніпропетровської області прийнято 

рішення щодо створення 46 опорних шкіл та 86 філій, які оснащено сучасною 

матеріально-технічною базою (обладнано кабінети для викладання фізики, 

хімії, біології, інформатики та іноземної мови, шкільні меблі, спортивний 

інвентар, мультимедійні комплекси). 

В області забезпечується стовідсоткове безкоштовне підвезення понад  

20 тис. учасників навчально-виховного процесу у сільській місцевості до місця 

навчання і роботи та назад 425 шкільними автобусами. 

Для поповнення та оновлення автопарку шкільних автобусів у  

2019 році було придбано та передано до закладів освіти сільської місцевості  

9 шкільних автобусів. 

Усі заклади освіти денної форми навчання стовідсотково забезпечені 

комп’ютерною технікою, використовують її в освітньому процесі, та 

підключені до мережі Інтернет. 

Інтелектуальний, творчий, фізичний розвиток, формування професійних 

навичок, організацію змістовного дозвілля учнівської молоді забезпечують                 

156 закладів позашкільної освіти, із них – 40 дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, якими охоплено майже 104 тис. дітей та учнівської молоді області. 

В області затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку 

кваліфікованих працівиків та молодших спеціалістів для закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в обсязі 9012 осіб за погодженням із 

Дніпропетровською обласною радою стейкхолдерів професійної освіти та 

облдержадміністрацією. Для 41 закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти, що фінансуються з обласного бюджету, затверджено в обсязі 7119 осіб 

та для 12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані 

на території м. Дніпро, в граничному обсязі 1893 особи, що потребують 

додаткового погодження з Дніпровською міською радою. 

Станом на 01 жовтня 2019 року понад 8 тисяч учнів прийнято на 

навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти області на 

підготовку робітничих кадрів за регіональним замовленням. 



66                                

З 01 вересня 2019 року в 21 закладі професійної (професійно-технічної) 

освіти впроваджено елементи дуальної форми навчання з 11 професій. 

У закладах вищої освіти області навчається майже 112,4 тис. студентів 

(84,6 тис. студентів – денна форма навчання, 26,8 тис. – заочна форма,  

1,0 тис. – вечірня форма навчання). Навчальний процес у закладах вищої освіти 

здійснюють 6484 науково-педагогічних працівників та 3824 педагогічних 

працівників, із них: 942 докторів наук, 744 професорів, 3948 докторів філософії, 

2735 доцентів. 

В області функціонує 20 закладів освіти (вищих навчальних закладів  

І – ІІ рівнів акредитації) державної та комунальної власності, що мають статус 

окремих юридичних осіб, 53 заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти, 5 навчальних центрів при установах виконання покарань. Також, 

підготовку робітничих кадрів здійснює 1 заклад освіти (вищий навчальний 

заклад І – ІІ рівнів акредитації). 

У 2019 році за підсумками засідань Комісії для здійснення аналізу 

обґрунтованості планових обсягів підготовки робітничих кадрів та молодших 

спеціалістів у закладах професійної освіти та закладах вищої освіти було 

сформовано пропозиції до обсягів регіонального замовлення та затверджено 

обсяги регіонального на підготовку робітничих кадрів та фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до профілю закладів 

освіти загальним обсягом 3279 осіб для 20 закладів вищої освіти та 25 осіб для 

комунального закладу вищої освіти „Дніпровська академія неперервної освіти” 

Дніпропетровської обласної ради” для здобуття освітнього ступеня „Магістр”, 

здобуття освітнього (першого наукового) ступеня „Доктор філософії”. 

Науковці області мають значні здобутки, отримують гранти на виконання 

наукових досліджень, відзначаються державними нагородами в галузі науки і 

техніки. 

У поточному році, відповідно до постанови Верховної Ради України від 

17 січня 2019 року № 2674-VIII „Про призначення у 2019 році іменних 

стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”, з 

метою поліпшення ефективності адресної підтримки молодих учених – 

докторів наук, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення 

ними в Україні фундаментальних і прикладних наукових досліджень з 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки призначено стипендію двом 

докторам наук закладів вищої освіти м. Дніпра.  

Призначені та отримали обласні іменні стипендії 358 кращих учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів вищої 

освіти.  

П’ять науковців, які проводять фундаментальні прикладні наукові 

дослідження і отримують наукові та науково-технічні результати у ракетно-

космічній галузі, отримали обласну іменну стипендію імені О.М. Макарова.  
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Протягом року проведено: 
19 квітня – спільно з Придніпровською академією будівництва та 

архітектури проведена Міжнародна наукова конференція „Стародубовські 

читання” з метою розвитку в галузі термічної і термомеханічної обробки і 
металознавства, технологій новітніх матеріалів та розвитку наукової складової 
будівничої галузі області, для обміну науковими ідеями та розробками, 
зміцнення плідної співпраці вчених та промисловців; 

10 – 12 квітня – з метою виявлення, об’єднання і підтримки обдарованої 
молоді, розвитку у студентів, аспірантів і молодих учених інтересу до дослідної 
діяльності в області космонавтики, космічної освіти, а також в інших областях 
науки і техніки, безпосередньо пов’язаних з космосом, спільно з Національним 

центром аерокосмічної освіти молоді імені О.М. Макарова проведена 
Міжнародна молодіжна науково-практична конференція „Людина і космос”; 

19 – 20 квітня – з метою підвищення духовного рівня студентства, 
розвитку вокального жанру у молодіжному середовищі, об’єднання справжніх 
фахівців, що займаються розвитком вокального мистецтва, надання можливості 
показати свої надбання і отримати кваліфіковану допомогу у вихованні своїх 
учнів, формування естетичних смаків виконавців, надання можливості 
спілкування і налагодження творчих зв’язків спільно з Палацом студентів 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та 
Президентського фонду Леоніда Кучми „Україна” проведено фестиваль 
української пісні „Музичне сузір’я України”, у якому взяли участь понад  
60 колективів та окремих виконавців з різних регіонів України; 

17 травня – з метою всебічного розвитку та розширення меж 
дизайнерського мистецтва, підтримки талановитої молоді, співпраці учасників 
навчальних закладів та установ області з закладами інших регіонів України 
спільно з Дніпропетровським коледжем технологій та дизайну щороку у травні 

проводиться щорічний обласний молодіжний фестиваль мод „Весняна 
акварель”, в якому беруть участь заклади освіти з різних регіонів України. 

Для активізації профорієнтаційної роботи, а також з метою всебічного 
інформування населення про можливості навчання у закладах вищої освіти 
області спільно з роботодавцями в усіх закладах вищої освіти були проведені 
дні відкритих дверей, „Ярмарок вакансій”, а також профорієнтаційні вебінари з 
віддаленими територіями. 

Закладами вищої освіти області також проводиться міжнародний обмін з 

метою стажування студентів, викладачів, наукових працівників у навчальних 
закладах країн Європейського Союзу, зокрема Франції, Італії, Німеччини, 
Швеції, Польщі, а також світу, зокрема Бразилії, Китаю тощо. 

Ведеться постійний контроль за станом підготовки об’єктів сфери освіти 
до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період  
2019/2020 року. 

У січні – вересні 2019 року виконано ремонти у 468 закладах освіти  
(у січні – червні 2019 року – 230), зокрема в закладах загальної середньої освіти 
встановлено 2379 металопластикових вікон загальною площею 9928,2 кв. м. 
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6.2. Охорона здоров’я 

 
У межах обласної програми „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 

2015 – 2019 роки”, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 
05 грудня 2014 року № 586-28/VІ (зі змінами), з метою забезпечення якісної і 
доступної медичної допомоги у 2019 році: 

функціонує 68 закладів охорони здоров’я: 2 амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини як самостійні юридичні особи, та 66 центрів 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, із них у містах – 32 центри, 

районах – 34 центри, до складу яких входять 412 лікарських амбулаторій, із них 

у містах – 185 амбулаторій, районах – 227 амбулаторій, 334 фельдшерських 

(фельдшерсько-акушерських пунктів) та медичних пунктів тимчасового 

базування, у яких здійснюються виїзні прийоми медичними працівниками, які 

надають первинну медичну допомогу; 

створено 13 центрів первинної медико-санітарної допомоги в об’єднаних 

територіальних громадах (а саме: у комунальному закладі „Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Сурсько-Литовської сільської ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області”, у комунальному закладі „Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Новоолександрівської сільської ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області”, у комунальному                 

закладі „Божедарівського центру первинної медико-санітарної допомоги 

Божедарівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської 

області”, комунальному закладі „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Грушівської сільської ради Дніпропетровської області”, комунальному закладі 

„Центр первинної медико-санітарної допомоги Криничанської селищної ради”, 

комунальному закладі „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Жовтоводської міської ради”, комунальному закладі „Центр первинної медико-

санітарної допомоги Вербківської сільської ради”, комунальному закладі 

„Центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради”, 

комунальному закладі „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Іларіонівської селищної ради Синельниківського району”, комунальному 

закладі „Центр первинної медико-санітарної допомоги Аулівської селищної 

ради”, комунальному некомерційному підприємстві „Центр первинної медико-

санітарної допомоги” Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади” 

Новомосковського району Дніпропетровської області”, комунальному 

некомерційному підприємстві „Амбулаторія загальної практики – сімейної 

медицини” Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської 

області та комунальному некомерційному підприємстві „Девладівська 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини” Девладівської сільської 

ради Софіївського району Дніпропетровської області ще не розпочали 

повноцінно функціонувати); 

функціонує 2 центри первинної медико-санітарної допомоги у містах 

обласного значення, навколо яких об’єдналися громади (Марганецька, 

Покровська міські об’єднані територіальні громади); 
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придбано 18 автомобілів для нових амбулаторій та 6 для існуючих 

амбулаторій за рахунок коштів субвенції; 

функціонують школи здоров’я у 349 амбулаторіях (83,3%), у яких 

проведено 4444 заняття, навчено 30637 осіб; 

діє Єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба, що складається 

з двох центрів щодо прийняття викликів у містах Дніпро та Кривий Ріг. 

В області при закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну 

допомогу, функціонують 63 територіальних навчально-тренінгових центри, у 

яких здійснюється підготовка медичних працівників, які надають первинну 

медичну допомогу, з питань: 

опрацювання практичних навичок під час введення в дію нового 

медичного обладнання (наприклад: фетальний доплер, отоофтальмоскоп, 

пульсоксиметр, мішок Амбу, лобний рефлектор тощо); 

планування сім’ї; 

профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу; 

інтегрованого ведення хвороб дитячого віку тощо. 

Протягом 2019 року в цих тренінгових центрах навчалося  

3735 медичних працівників, у тому числі лікарів первинної медичної  

допомоги – 1309, медичних сестер первинної медико-санітарної допомоги – 

2426. 

На сьогодні зі старту національної кампанії „Лікар для кожної сім’ї” 

підписали декларацію про вибір лікаря з 1717 лікарями, із них, які працюють у 

закладах комунальної власності – 1631 (94,99%), підписали декларацію про 

вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 2363156 пацієнти 

(73,7%), у тому числі в закладах комунальної власності – 2316073 (98,01%). 

Протягом року підключено до електронної системи охорони здоров’я  

66 (97,06%) з 398 (96,60%) амбулаторій області.  

Придбано медичне обладання для 18 нових амбулаторій 

(Верхньодніпровському – 1, Криничанському – 1, Межівському – 2, 

Петриківському – 2, Царичанському – 1, Нікопольському – 4, 

Петропавлівському – 1, Софіївському – 1, Широківському – 1,  

Юр’ївському – 1 районам  ) на загальну суму 20714,879 тис. грн, у тому числі за 

рахунок коштів субвенції 18237,955 тис. грн, співфінансування з місцевого 

бюджету – 2476,925 тис. грн. 

Кошти обласного бюджету в сумі 3185,455 тис. грн розподілено  

адміністративно-територіальним одиницям області  для придбання немедичного 

обладнання та устаткування (офісні меблі, шафи та стелажі, холодильне 

обладнання, комп’ютерне обладнання з периферійними пристроями та 

програмним забезпеченням) для нових амбулаторій. 

Також придбано 18 автомобілів для нових та 6 для існуючих амбулаторій 

за рахунок коштів субвенції. 



70                                

Протягом 2019 року проводилась інформаційно-просвітницька робота в 

комплексі заходів з первинної профілактики інфекційних та неінфекційних 

захворювань серед населення, учнівської та студентської молоді, декретованих 

груп, що була спрямована на підвищення рівня знань з вищезазначених 

проблем, формування навичок безпечної поведінки, здорового способу життя, 

толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. 

У напрямі профілактики та лікування серцево-судинних захворювань на 

базі комунального закладу „Дніпропетровський обласний клінічний центр 

кардіології та кардіохірургії” Дніпропетровської обласної ради” проведено  

1673 коронарографії та 583 стентування коронарних судин, проліковано  

3849 хворих. За 9 місяців 2019 року проведено 141 оперативне втручання на 

серці 128 дітям. 

Підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів з питань вдосконалення 

профілактики та лікування серцево-судинних захворювань заслухано на 

засіданні обласного товариства терапевтів, переривчастих курсах лікарів-

кардіологів області. 

Для забезпечення безпеки донорської крові та її компонентів уся 

донорська кров та її компоненти стовідсотково обстежуються на 

гематрансмісивні інфекції. 

З метою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування 

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Дніпропетровській області протягом  

року на ВІЛ обстежено 210265 осіб (з урахуванням донорів та вагітних). 

Протягом звітного року закуплено діагностичні тест-системи для 

профілактики ВІЛ-інфекції на суму 548,664 тис. грн та лікарські засоби для 

профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих хворих 

на суму 260,284 тис. грн.  

На сьогодні у Дніпропетровський області функціонує 4 перинатальні 

центри: 

КЗ „Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” 

Дніпропетровської обласної ради”, у якому відбулося 2728 пологів, із них  

9,8% – передчасних; 

КЗ „Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр 

матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва” Дніпропетровської обласної ради”, у 

якому відбулося 1245 пологів, із них 10,1% – передчасних; 

КЗ „Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром” 

Дніпропетровської обласної ради”, у якому відбулося 1387 пологів, із них  

11,2% – передчасних; 

перинатальний центр ІІ рівня у складі багатопрофільної лікарні  

КЗ „Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9” Дніпропетровської 

обласної ради”, у якому відбулося 1510 пологів, із них 8,3% – передчасних.  
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Заклади охорони здоров’я, одиниць 

 
 

6.3. Розвиток інформаційного простору 

 

У поточному році постійно проводилися наради, робочі зустрічі, урочисті 

заходи за участю керівників місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з журналістами. Також 

проводилися семінари з питань реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації, бізнес-семінари та консультації для підприємців щодо виходу 

на міжнародні ринки, круглі столи із залученням обласної влади, підприємців,  

іноземних партнерів тощо.  

Усі заходи супроводжувалися розміщенням релізів на сайті 

облдержадміністрації з широким висвітленням у друкованих та електронних 

ЗМІ.  

Щоденно готувалася  та доводилася до редакцій ЗМІ та інтернет-ресурсів 

оперативна достовірна інформація з питань діяльності облдержадміністрації, 

обласної ради та інформація щодо висвітлення подій державного значення. 

Постійно здійснювався всебічний моніторинг засобів масової інформації 

та комунікацій щодо медіаактивності керівництва облдержадміністрації у 

мережі Інтернет та ЗМІ; пріоритетних питань державної політики, діяльності 

центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування; 

інформаційної безпеки з метою оперативного реагування на прояви 

сепаратизму та тероризму. 

Забезпечено систематичне сприяння участі представників 

облдержадміністрації у програмах „Тема дня”, „Актуальне інтерв’ю”, „Грані” 

на 51, 11 та 34 телеканалах. Інформування населення також проводилося через 

розміщення інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, розсилку 

прес-релізів на всі інтернет-видання регіону, електронні та друковані засоби 

масової інформації.  

Стосовно розвитку державно-приватного партнерства у регіоні за участю 

керівництва облдержадміністрації та структурних підрозділів відбулося  

84 брифінги, 97 ефірів на телебаченні, 75 прес-турів. 



72                                

У засобах масової інформації зафіксовано 29772 згадувань про діяльність 
облдержадміністрації, із них: 24851 у регіональних та 4921 у національних 
засобах масової інформації, у тому числі: 4168 телевізійних сюжетів,  
528 публікацій у друкованих ЗМІ, 25076 інтернет-повідомлень.  

Забезпечено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
військово-політичної ситуації в країні та заходів безпеки щодо попередження 
терористичної загрози, реформування місцевого самоврядування та 
децентралізації,   про роботу органів влади стосовно надання соціальної та 
психологічної допомоги учасникам АТО та вимушеним переселенцям із зони 
антитерористичної операції, впровадження енергоефективних технологій, 
спрощення правил надання субсидій на житлово-комунальні витрати, 
поступового переведення адмінпослуг у режим онлайн, упровадження системи 
електронних державних закупівель „PROZORRO”. Активно висвітлювалися 
призовні кампанії та матеріали, спрямовані на заохочення до служби у 
контрактній  армії, тема патріотичного виховання молоді тощо.  

На всіх телеканалах області систематично транслювалися тематичні 
соціальні ролики, зокрема за такими темами: впровадження реформи 
децентралізації, енергозбереження та стимулювання  енергоефективних заходів 
у житлових будівлях, військова служба, патріотичне виховання, щодо 
підтримки Національної Гвардії України, до Дня пам’яті та примирення, до Дня 
Незалежності України, до Дня захисника України, протидія торгівлі людьми,  
проведення фестивалю „Пісні, народжені в АТО”, авіашоу „Вільне небо”, 
важливість вакцинації тощо. 

Завдяки реалізації заходів вдалося забезпечити: стабілізацію суспільно-
політичної ситуації в регіоні, посилити заходи безпеки на стратегічно важливих 
об’єктах, готовність оперативно реагувати на можливі терористичні загрози; 
успішне здійснення призовних кампаній та заохочення до контрактної служби у 
лавах Збройних Сил України; допомогу учасникам АТО та переселенцям; 
збільшення кількості наданих адмінпослуг мережею Інтернет; успішне 
продовження процесу децентралізації; зменшення корупційних ризиків у сфері 
держзакупівель завдяки впровадженню системи „PROZORRO”. 

Шляхом наповнення офіційного веб-сайту облдержадміністрації в розділі 
„Новини” забезпечено оперативне та всебічне інформування користувачів 
мережі Інтернет про актуальні питання, події та явища, пов’язані з розвитком 
регіону. 

У розділі „Громадянське суспільство” офіційного веб-сайта 
облдержадміністрації здійснювалося інформування користувачів мережі 
Інтернет про розвиток громадянського суспільства в області. 

З метою розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській 
області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної і 
регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної 
взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з інститутами громадянського суспільства департаментом 
проводилися зустрічі з представниками інститутів громадянського суспільства, 
засідання дискусійного клубу для представників громадськості „Дніпро LIVE”, 
організовувалися фотовиставки тощо. 
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В рамках виконання регіональної програми інформатизації „Електронна 

Дніпропетровщина” на 2017 – 2019 роки (далі – Програма), затвердженої 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року  

№ 125-7/VIІ (зі змінами), вирішувалися такі завдання як підтримка 

працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, а також на 

виконання заходів щодо підвищення ефективності управління соціально-

економічним розвитком регіону, розвиток інформаційного суспільства із 

забезпеченням максимального залучення мешканців області до цього процесу, 

рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх 

конституційних прав із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних 

технологій та технологій електронного урядування. 

Основною метою Програми є забезпечення доступу громадян до процесів 

формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних 

підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної 

демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом 

модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком 

регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного 

середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх 

проживання в дотриманні їх конституційних прав. 

В облдержадміністрації функціонує офіційний веб-сайт, який висвітлює 

інформацію щодо її діяльності. 

Двічі на рік Держкомтелерадіо проводить моніторинг офіційних  

веб-сайтів обласних державних адміністрацій. Оцінюється розміщення 

органами виконавчої влади інформації на веб-сайтах, що визначається чинними 

нормативно-правовими актами України, та виконання інших вимог. Для 

визначення рівня відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам 

нормативно-правових актів для кожного параметра вводяться певні 

коефіцієнти. 

У 2018 році офіційний сайт Дніпропетровської облдержадміністрації 

займав 13 місце в зазначеному рейтингу, а в І півріччі 2019 року –  

5 місце. 

З метою забезпечення дотримання вимог законодавства щодо 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 

влади до кінця 2019 року передбачено подальше доопрацювання офіційного 

сайта облдержадміністрації, а саме: 

розробка компоненту файлове сховище; 

оновлення плагіну Форм: 

розробка форми „Запит на отримання публічної інформації”; 

впровадження Inbox для листів з форм звернення; 

впровадження блоку „Неофіційні новини” (окрема категорія); 

важливе повідомлення; 

корисні сервіси; 

наші проєкти; 
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впровадження функціоналу „Архів” і „Кошик” для компоненту 

Публікації; 

консультування та підтримка. 

Також у 2019 році проведено роботи з розвитку та підтримки інтегрованої 

платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Здійснено заходи з розвитку та доопрацювання Платформи 

створення веб-сайтів об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської 

області, а саме: розроблено модуль створення сайтів за різними шаблонами, 

оновленно плагін форм щодо запиту на отримання публічної інформації, 

різноманітні опитування, запис на прийом тощо, розроблено блоки 

„Попередній запис на прийом громадян до керівництва органу місцевого 

самоврядування” та „Якщо є питання” – довідник Гарячих Ліній та інших 

важливих контактів, інше.  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня  

2019 року № 493 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади” 

здійснено модернізацію програмного забезпечення Платформи відповідно до 

вимог щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) 

органів виконавчої влади. Сайти Платформи відповідають найсучаснішим 

стандартам якості, доступні з різних пристроїв із використанням різних 

операційних систем. Додаткові електронні (онлайн) сервіси, що створені з 

використанням затвердженої дизайн-системи, призначені для значного 

спрощення взаємодії з керівництвом громади та іншим потребам громадян. 

Регіональна платформа порталів ОТГ розроблена та запроваджена 

відповідно до дизайн-коду (вимоги чинного законодавства). Усі ці сайти 

розміщені на технічному майданчику ТКЦ області (телекомунікаційного 

центру), який відповідає усім вимогам чинного законодавства у сфері захисту 

інформації. 

З метою щоденного забезпечення технічної підтримки та безперебійного 

функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення облдерж-

адміністрації (далі – СІАЗ) забезпечено: 

технічну підтримку системи передачі даних з районними абонентами 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення (22 райради, 22 райдерж-

адміністрації, управління райдержадміністрацій, 232 сайти сільських, селищних 

рад та міських рад міст районного значення, 51 сайт об’єднаних територіальних 

громад); 

для 57 об’єднаних громад області створено офіційні поштові скриньки в 

доменній зоні dp.gov.ua та забезпечено їх технічну підтримку; 

технічну підтримку та адміністрування: веб-порталу „Регіональний 

віртуальний офіс з надання електронних адміністративних послуг 

Дніпропетровської області” (e-services.dp.gov.ua); веб-порталу електронних 

колективних звернень до голови Дніпропетровської облдержадміністрації  

(e-petition.dp.gov.ua); сайта центру допомоги учасникам АТО та членам їх сімей 

(centrato.dp.gov.ua); веб-порталу „Інвестиційний центр” (invest.dp.gov.ua);                  
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веб-порталу „Якість атмосферного повітря у Дніпропетровській області” 

(eco.dp.gov.ua); веб-порталу „Центр Міжнародного грантрайтінгу” 

(grant.dp.gov.ua); веб-порталу „Контакт-центр голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації” (e-contact.dp.gov.ua), технічну підтримку каналів зв’язку 

та мережевого обладнання, забезпечено щоденний моніторинг працездатності 

системи; 

технічну підтримку та обслуговування Системи „E-Health” Світового 

Банку; 

технічну підтримку: інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування на базі веб-порталу електронних 

звернень громадян (e-contact.dp.gov.ua) і офіційного веб-сайта 

Дніпропетровської облдержадміністрації (adm.dp.gov.ua); інтерактивної 

системи планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів. 

Сертифікатом на систему управління якістю, зареєстрованим 17 грудня 

2018 року за № UA.QMS.006-18, посвідчується, що система управління               

якістю стосовно надання послуг у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем, які надає КП „ГІКНВЦ” ДОР”, відповідає                      

вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 „Система управління якістю. Вимоги”                       

(ISO 9001:2015, IDT). 

 

6.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 

Протягом 2019 року (за оперативними даними) на обліку в службі 

зайнятості перебувало майже 40,4 тис. молодих людей віком до 35 років, з них 

безробітної молоді понад 24,7 тис. осіб. Працевлаштовано майже 19,3 тис. осіб, 

із них безробітної молоді понад 11,8 тис. осіб. Одноразову допомогу по 

безробіттю для підприємницької діяльності отримали 54 особи віком до  

35 років. 

Протягом 2019 року на нові робочі місця працевлаштовано 634 особи, за 

яких роботодавцям надається компенсація витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, із них 200 належать до 

категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню. Серед працевлаштованих на нові робочі місця з наданням 

компенсації роботодавцям 4 особи належать до молоді, яка вперше 

приймається на роботу. 

Одночасно спеціалістами служби зайнятості на семінарах  

з роботодавцями, безпосередньо в ході відвідування підприємств постійно 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо реалізації 

законодавства про працевлаштування громадян, які потребують соціального 

захисту, у тому числі шляхом бронювання робочих місць та надання 

роботодавцю компенсації єдиного соцвнеску. Проведено понад  

3,0 тис. семінарів та мінісемінарів. 
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З метою розв’язання проблем молоді, яка звернулася до служби 
зайнятості, було надано профорієнтаційні послуги майже 41,3 тис. особам віком 
до 35 років. 

Протягом 2019 року, за оперативними даними, у навчальних закладах 
області за направленнями центрів зайнятості проходили професійне навчання 
майже 3 тис. осіб із числа безробітної молоді, що становить 29,5% від загальної 
кількості безробітних, які проходили навчання у звітному періоді. 

З числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, які перебувають на 
обліку, послуги професійного навчання з урахуванням рекомендацій медико-
соціальних комісій впродовж року отримували 114 осіб із числа безробітних. 

З числа осіб з обмеженими фізичними можливостями проходили 
навчання на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості та „Державного Дніпропетровського навчального 
центру „Дніпроагротехсервіс”. 

Зайнятість учнів, у першу чергу дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та 
неповних сімей, дітей, схильних до правопорушень, у канікулярний період 
вирішується центрами зайнятості спільно з органами влади, роботодавцями та 
соціальними партнерами. 

У 2019 році в роботах тимчасового характеру взяли участь 215 осіб, з них 
143 учня 9 – 11 класів, 24 учня ПТНЗ та 48 студентів. Роботи проводяться з 
благоустрою територій, обслуговування населення на об’єктах громадського 
харчування, кур’єрські послуги, підсобні роботи на підприємствах. 

Протягом року продовжувалася профорієнтаційна робота з 
старшокласниками загальноосвітніх навчальних закладів. Проведено  
1297 заходів для учнівської молоді у вигляді: професіографічних екскурсій, 
профінформаційних та профорієнтаційних уроків, інтерактивних заходів для 
молоді, виїзного заходу в об’єднану територіальну громаду, засідання клубу, 
днів відкритих дверей центру зайнятості, днів відкритих дверей навчального 
закладу, групових профконсультацій із застосуванням психологічного 
тестування. 

Усього профорієнтаційними послугами у звітному періоді охоплено  
66,6 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, які отримали 66,7 тис. різноманітних 
профорієнтаційних послуг, із них 57,5 тис. – профінформаційних та  
9,2 тис. – профконсультаційних.  

Проведено 89 професіографічних екскурсій, у яких взяли участь  
2282 школярі. Метою професіографічних екскурсій є ознайомлення з роботою 
представників підприємства та основними вимогами, які висуваються до них. 
Школярі отримали можливість побувати в ролі працівників та виконати 
елементи діяльності, що входять до функцій працівників презентованих 
професій підприємства. 

У звітному періоді взято активну участь у проведенні:  
благодійного фестивалю „Мама+Я” для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу Запорізької та Дніпропетровської областей.                   
Цього року для гостей заходу працювала тематична казкова локація обласної 
служби зайнятості „Аліса в країні профорієнтації” (за мотивами казки „Алісині 
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пригоди у Дивокраї” Льюїса Керрола). Фестиваль став справжнім майданчиком 
для саморозвитку та самореалізації кожної дитини. У заході взяли участь    
майже 4000 дітлахів із Дніпропетровського та Запорізького регіонів; 

міського профорієнтаційного інтерактивного дитячого заходу „Фестиваль 
професій „KrivbassСitySkills”, який відбувся у Кривому Розі. Проведені цікаві 
пізнавальні інтерактиви для всіх вікових груп юних „працівників”. Маленькі 
мешканці міста мали чудову нагоду весело і з користю провести час, прожити 
один день дорослого життя, спробувати свої сили у різноманітних професіях. 
На фестивалі були представлені 40 сучасних професій. У фестивалі взяли 
участь понад 1300 юних мешканців Кривого Рогу. 

З метою формування у молодих людей професійних інтересів та 
позитивного ставлення до видів діяльності, які користуються попитом на ринку 
праці регіону, розвитку підприємницької ініціативи, особистісного зростання, 
сприяння максимальному використанню у професійній діяльності власних 
потенційних можливостей, у Дніпропетровській службі зайнятості функціонує 
чотири клуби для учнівської молоді 9 – 11 класів: „Порадник” –   
на базі Верхньодніпровської районної філії Дніпропетровського обласного 
центру зайнятості, „Від ресурсу до мети” – на базі Широківської районної філії 
Дніпропетровського обласного центру зайнятості, „Компас” – на базі 
Криворізького міськрайонного центру зайнятості, „Вибір професії” – на базі 
Дніпровського міськрайонного центру зайнятості. Для 663 школярів  
9 – 11 класів проведено 41 заняття. 

З метою ознайомлення студентів вишів та учнів ПТНЗ із роботою служби 
зайнятості, правовими аспектами перебування на обліку в центрі зайнятості, 
комплексом соціальних послуг, які надає служба зайнятості  під час проведення 
„Днів відкритих дверей”, „Днів кар’єри”, у рамках проєкту квесту „Я – профі” 
та під час засідань студентських клубів „Вектор” та „Твої горизонти” 
учасникам заходів були надані різноманітні профорієнтаційні послуги. Так 
2416 студентів вишів та 1100 учнів ПТНЗ отримали різноманітні 
профорієнтаційні послуги. 
 

6.5. Захист прав дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування 

 

Протягом 9 місяців 2019 року влаштовано до сімейних форм виховання  
847 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: під опіку – 638, 
до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 209. 

 

 9 місяців 2019 року очікуване 2019 року 

Кількість дитячих будинків 
сімейного типу 

175 176 

Кількість дітей у них 1237 1242 

Кількість прийомних сімей 341 340 

Кількість дітей у них 626 624 

Кількість усиновлених дітей 98 151 

Кількість дітей під опікою 

(піклуванням) 

6001 6000 
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До кінця року буде влаштовано до сімейних форм виховання  

1070 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку 

(піклування) – 830, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 

240. 

Проведено 1677 профілактичних рейдових заходів „Діти вулиці”, під час 

яких виявлено 209 дітей, з них вилучено з вулиці, з сім’ї, з комп’ютерних та 

розважальних закладів, знайдено – 103 та попереджено – 106.  

Із загальної чисельності дітей, виявлених під час проведення рейдів, 41 дитину 

влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 26 дітей – до 

закладів охорони здоров’я, 4 дитини – повернено до навчальних закладів,  

32 дитини – повернено в сім’ю. 

На території області проживає 1863 дитини, які усиновлені (менше ніж  

3 роки тому – 450, понад 3 роки тому – 1413). 

Протягом 2019 року спеціалістами служб у справах дітей міст та районів 

області здійснено 255 перевірок умов проживання та виховання дітей, які 

усиновлені менше ніж 3 роки тому, та 342 перевірки умов проживання та 

виховання дітей, які усиновлені понад 3 роки тому. 

За результатами перевірок фактів порушень прав дітей у сім’ях 

усиновлювачів не виявлено. 

У сімейних формах виховання перебуває 91,0% дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

В області функціонує КЗ „Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

„Добре вдома” Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, у 

структурі якого функціонує відділення „Малий груповий будиночок”. Станом 

на 01 жовтня 2019 року у відділенні перебуває 8 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

До кінця року у відділенні буде перебувати 13 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Планується відкриття малого групового будиночку Петриківської ОТГ, до 

якого буде влаштовано 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

До Дня захисту дітей проведено обласне свято, у якому взяли участь  

1900 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Діти переглянули циркову 

програму, отримали харчування та подарунки. З метою привітання та вручення 

подарунків 9 дітям з нагоди свята здійснено відвідування дитячого будинку 

сімейного типу сім’ї Орленко в Солонянському районі. 

До Дня усиновлення проведено обласну акцію для 150 вихованців 

дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей (екскурсія до етно-хутору Козацька Січ,  

с. Гречане з врученням сувенірних подарунків). 
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6.6. Культура 

 

Протягом 2019 року здійснено 47 виїзних творчих виступів  

мистецьких колективів театрально-концертних закладів області в сільських 

районах та малих містах області. Найбільш масштабні виїзні заходи проведені: 

комунальним підприємством культури „Дніпропетровський академічний 

обласний український молодіжний театр” Дніпропетровської обласної ради” у 

смт Межова, с. Баловка, м. Першотравенськ, с. Самарське та с. Орлівщина; 

обласним комунальним підприємством культури „Дніпропетровський 

академічний театр опери та балету” у м. Підгородне; 

обласним комунальним підприємством культури „Дніпропетровський 

академічний театр опери та балету” у м. Підгородне, смт Покровське,  

м. Синельникове; 

комунальним підприємством культури „Дніпровський академічний театр 

драми та комедії” у м. Першотравенськ, м. Тернівка; 

комунальним підприємством „Дніпропетровська філармонія  

імені Л.Б. Когана” Дніпропетровської обласної ради” у м. Покровськ,  

м. Верхньодніпровськ, смт Межова, м. Тернівка, с. Старі Кодаки; 

комунальним закладом культури „Дніпровський національний 

академічний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка” у 

смт Петриківка, с. Могилів, с. Ляшківка, м. Павлоград, м. Зеленодольськ,  

с. Чумаки, с. Підгородне, с. Нова Дача. 

У поточному періоді поставлено 108 прем’єрних вистав та концертних 

програм театрально-концертних закладів. 

За 9 місяців 2019 року у рамках реалізації плану основних культурно-

мистецьких заходів проведено 11 заходів, а саме: 

регіональний театральний фестиваль-конкурс на здобуття вищої 

театральної нагороди Придніпров’я „Січеславна” та „Надія Січеславни” (було 

представлено 25 вистав); 

інтерактивну пересувну виставку „Усі разом”; 

проведено 3 семінари-практикуми „Вивчення, популяризація та 

збереження нематеріальної культурної спадщини Дніпропетровщини” у 

Вербківській ОТГ, м. Підгородне, с. Богуслав; 

фестиваль „Козацькі пісні Дніпропетровщини”; 

„Бузковий бал для учасників антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил на сході України, а також волонтерів „мужність та грація”; 

обласний дитячо-юнацький фестиваль „Z_ефір”; 

виставка молодих художників Дніпропетровщини; 

міжнародний театральний фестиваль „Класика сьогодні”; 

ІІІ відкритий театральний фестиваль української драматургії 

„Дніпро.Театр.UA”; 

виставка творчих робіт українських художників-поліграфістів та 

ілюстраторів „Web-design I polygraphic design fest”; 
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проведено міжнародний форум „Праведники народів світу”: „Ті, хто 

повертають віру в людину” та відзначено 28-му річницю Дня Незалежності 

України. 

Забезпечено виконання заходів з охорони культурної спадщини, які 

передбачають: 

визначення меж територій пам’яток: проведена підготовча робота: 

вивчення картографічних та інших наукових і архівних матеріалів;  

визначено переможців виконавців послуги з визначення меж територій 

228 пам’яток археології; 

проведено польовий етап визначення меж територій 98 пам’яток 

археології Софіївського (34 об’єкти ) та Криворізького (64 об’єкти) районів; 

визначено виконавців послуг щодо паспортизації 4 пам’яток  

(2 пам’ятки археології національного значення – „Курганний могильник” на 

території Апостолівського району, 1 пам’ятка історії національного значення – 

„Будинок міської садиби XIX століття, де народилась О.П. Блаватська і жила 

династія Фадеєвих” (м. Дніпро), 1 пам’ятка історії місцевого значення – 

„Будинок канцелярії генерала Інзова І.Н., де бував у травні – червні видатний 

російський поет Пушкін О.С.” (м. Дніпро); 

підготовку матеріалів тому „Звід пам’яток історії та культури 

України. Дніпропетровська область”; 

розпочато роботу з упорядкування матеріалів до збірки „Пам’ятки історії 

та культури Солонянського району”, що планується до друку у 2019 році. 

Комунальним підприємством Науково-редакційний центр обласної 

редколегії з підготовки й видання 1 тому серії книг „Реабілітовані історією” 

підготовлено до друку книгу „Славетні постаті Придніпров’я: імена повернуті з 

минулого”. Триває 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”. 

Здійснювалася підготовка до друку 3-го тому книги „Трагічне минуле: 

документи свідчать”. Учасники обласної програми „Реабілітовані історією” за 

цією проблематикою взяли участь у 4 наукових конференціях та форумах, а 

також організували 2 круглих столи з актуальних історичних дат. 

У музейних закладах обласного підпорядкування відбулося  

38 музейних виставок для цільових аудиторій. 

У комунальному закладі культури „Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Кирила і Мефодія” з метою наближення 

послуг бібліотек до пересічних мешканців області продовжується, розпочате у 

2017 році, створення електронного каталогу бібліографічно-аналітичної 

інформації з місцевої періодики – електронний каталог „Дніпропетровщина”. 

Протягом 2019 року створено 21 каталог у бібліотеках області. Усього 

станом на 01 жовтня 2019 року створено 54 електронних каталогів. Одночасно з 
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метою ефективного використання вже створених каталогів продовжувалася 

робота з організації тренінгів „Регіональний корпоративний бібліотечний 

проєкт „Електронний каталог: можливості ефективного використання”. 

Протягом 2019 року 196 працівників культури підвищили свою 

кваліфікацію, що забезпечило якісне оновлення роботи творчих колективів 

області.  

 

6.7. Фізичне виховання та спорт 

 

За 9 місяців 2019 року проведено 286 зональних та фінальних змагань  

серед закладів освіти, у яких взяли участь 16457 учнів та студентів. 

Протягом 9 місяців 2019 року проведено: 

громадською організацією „Дніпропетровська обласна організація 

фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” України” – 76 спортивних 

заходів, у яких взяло участь 6659 спортсменів; 

громадською організацією „Дніпропетровська обласна організація 

фізкультурно-спортивного товариства „Спартак” проведено 38 спортивних 

заходів із загальною кількістю 5073 спортсменів; 

громадською організацією „Дніпропетровська обласна організація 

фізкультурно-спортивного товариства „Україна” проведено 311 спортивний 

захід із загальною кількістю 3487 спортсменів; 

громадською організацією Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

товариство „Колос” проведено 840 спортивних заходів, у яких взяло участь 

54000 учасників. 

Громадська організація „Відділення національного олімпійського 

комітету України в Дніпропетровській області” за 9 місяців 2019 року  провела 

66 спортивно-виховних заходів „Олімпійський урок”. Загальна кількість 

учасників – 22075 осіб. 

Комунальним закладом „Дніпропетровський обласний центр фізичного 

здоров’я населення „Спорт для всіх” проведено 42 заходи, у яких взяло участь 

5505 осіб. 

В області проведено: 206 обласних змагання з олімпійських видів спорту, 

у яких взяло участь 23895 спортсменів та 137 неолімпійських видів спорту,                   

у яких взяло участь 17217 спортсменів. 

Згідно з Єдиним календарним планом спортивних змагань України  

4917 спортсменів області взяли участь у 365 змаганнях з олімпійських видів 

спорту та 1520 спортсменів у 132 змаганнях з неолімпійських видів спорту. 

Забезпечено підготовку членів збірних команд України: з олімпійських 

видів спорту – 681, неолімпійських видів спорту – 795, паралімпійських видів 

спорту – 110, дефлімпійських видів спорту – 77.  

Протягом звітного періоду присвоєно звання „Заслужений майстер 

спорту України” – 2 спортсменам, 11 спортсменам – Майстер спорту України 

міжнародного класу, 108 спортсменам – Майстер спорту України,                              
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1083 спортсменам області присвоєно – кандидат у майстри спорту України,              

1060 спортсменам присвоєно І розряд. 

Присвоєно звання „Заслужений тренер України” – 6 тренерам                               

та 135 кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам з видів спорту. З них: 

вищу – 34 тренерам-викладачам, І – 45 тренерам-викладачам,  

ІІ – 66 тренерам-викладачам.  

Як підсумок збалансованої роботи всіх ланок фізкультурно-спортивного 

руху у регіоні, всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

охоплено 24,1% населення. Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина  серед 

лідерів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в Україні.  

 

6.8. Захист прав і свобод громадян,  

забезпечення законності та правопорядку 

 
В області протягом року у межах реалізації заходів регіональних програм: 

регіональної комплексної Програми правової освіти населення на  
2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 
25 березня 2016 року № 28-3/VІІ (зі змінами), регіональної Програми 
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території 
Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 
Дніпропетровської обласної ради від 25 березня 2016 року № 30-3/VIІ  
(зі змінами), регіональної цільової Програми патріотичного виховання 
населення Дніпропетровщини на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням 
Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року № 123-7/VIІ  
(зі змінами), забезпечувалося здійснення ряду заходів щодо ефективної 
реалізації державної політики у сфері законності та правопорядку, 
профілактики правопорушень, забезпечення безпечної життєдіяльності 
громадян, системи захисту населення від злочинних та протиправних проявів, 
поліпшення криміногенної ситуації, усунення причин та умов вчинення 
протиправних діянь, забезпечення захисту конституційних прав і свобод 
людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення 
ефективної правової та виховної роботи серед населення.  

Зокрема, з метою впровадження технічних засобів візуального контролю 
за станом правопорядку на вулицях та інших місцях масового перебування 
громадян, в області проводиться системна робота з цього питання. 

Засоби відеоспостереження у публічних місцях використовуються у 
таких населених пунктах: м. Дніпро – 327 відеокамер; Кривий Ріг –  
85 відеокамер; Кам’янське – 104 відеокамери; Нікополь – 155 відеокамер; 
Павлоград – 62 відеокамери; Покров – 17 відеокамер; Покровське –  
15 відеокамер; Тернівка – 17 відеокамер; Магдалинівка – 5 відеокамер; 
Томаківка – 8 відеокамер; Царичанка – 7 відеокамер; Вільногірськ –  
4 відеокамери. Усього по області – 855 відеокамер. 

Крім цього системи відеонагляду використовуються на стадіонах 

„Дніпро-Арена” (м. Дніпро) – 28 та „Металург” (м. Кривий Ріг) – 3, а також                   

у метрополітені м. Дніпро – 86 відеокамер. 



83                                

Загальна кількість камер, що використовується по області для візуального 

контролю за станом правопорядку у публічних місцях – 1074. 

На базі ГУ НП в Дніпропетровській області створено та працює 

Ситуаційний центр, в якому розміщено кімнати операторів служби „102”, 

диспетчерська зала, ситуаційна зала, конференц-зал, серверна та кімнати 

логістики. Диспетчерську залу обладнано трьома відеостінами, на одну з яких 

виведено інформацію щодо місць скоєння правопорушень на території області 

та дислокацію нарядів поліції, а на дві інші виведено зображення з 327 камер 

відеоспостереження, розташованих у м. Дніпро та з 373 відеокамер, 

розташованих у містах Нікополь, Кам’янське, Павлоград, Кривий Ріг та інших. 

Оператори служби „102” у цілодобовому режимі здійснюють прийом, 

обробку повідомлень громадян з населених пунктів області (у середньому за 

добу понад 4000, із них орієнтовно 800 – кримінального характеру). Для 

операторів обладнано 28 автоматизованих робочих місць, що надає їм змогу під 

час отримання виклику громадян одночасно вносити відомості до електронної 

картки та відразу автоматично направляти її диспетчеру для організації 

реагування. 

Діяльність працівників поліції здійснюється у тісній взаємодії із 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства. 

З метою поліпшення взаємодії поліцейських з населенням і громадськими 

формуваннями співробітниками підрозділів, що входять до блоку превентивної 

діяльності та дільничними офіцерами поліції, постійно проводяться виступи у 

трудових колективах, на підприємствах, в установах, організаціях за участю 

представників місцевої влади та органів місцевого самоврядування. 

Дільничними офіцерами поліції здійснюються також подворові обходи, 

відвідування підприємств, навчальних закладів для з’ясування проблемних 

питань населення та отримання від громадян інформації про скоєні злочини або 

осіб, які схильні до їх вчинення. 

У засобах масової інформації здійснюється об’єктивне і своєчасне  

висвітлення інформації про діяльність правоохоронних органів з питань захисту 

прав і свобод громадян, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки 

та порядку. 

В області зареєстровано 92 громадських формування із загальною 

кількістю членів – 1542, із них у сільській місцевості – 25 формувань, у яких 

налічується 400 членів.  

Здійснюється робота щодо залучення громадськості до несення служби. 

На Дніпропетровщині організовано патрулювання 21 наряду за участю  

58 представників громадськості.  

У поточному році членами громадських формувань проведено  

669 рейдових та інших заходів з охорони громадського порядку.  

Варто зазначити, що на території Дніпропетровської області 

здійснюється реалізація пілотного проєкту „Поліцейський офіцер громади”.  
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Заінтересованість проєктом виявили 62 об’єднані територіальні громади 

та 1 сільська рада. Між громадами та ГУНП підписано меморандуми про 

співпрацю і партнерство. У рамках меморандумів ОТГ зобов’язалися створити 

належні умови для виконання поліцейськими службових функцій на території 

громади (виділення службових приміщень, їх ремонт, забезпечення меблями та 

оргтехнікою, подальше забезпечення житлом тощо). 

На сьогодні майже 40 поліцейських офіцерів громади приступили до 

виконання визначених для них обов’язків, а саме: на території ОТГ виконують 

функції дільничного, ювенального поліцейського, працівника дозвільної 

системи, а також забезпечують безпеку дорожнього руху та оформлення ДТП 

без постраждалих. Відбір на посади поліцейських офіцерів громади триває. 

Велика увага приділяється забезпеченню безпеки під час проведення 

масових заходів. Так, в області лише у 2019 році проведено майже  

8000 масових заходів із загальною кількістю учасників  понад 4 млн осіб.  

Вживаються заходи стосовно проведення профілактичних та 

інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на неприйняття в 

суспільстві протиправних діянь, формування здорового способу життя. 

Активно здійснюється запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації, жорстокості та насильства, у тому числі серед дітей та молоді. 

Постійно проводяться робочі зустрічі з представниками політичних 

партій та об’єднань з метою напрацювання подальшої стратегії щодо 

поліпшення соціально-політичної ситуації в регіоні та визначення спільних дій 

у забезпечені охорони громадського порядку та недопущення дестабілізації.  

На підставах, передбачених законодавством, здійснюються профілактичні 

відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угрупувань, 

уживалися необхідні заходи з протидії спробам їх активізації. 

Забезпечується моніторинг діяльності друкованих та електронних 

регіональних засобів масової інформації, телерадіокомпаній усіх форм 

власності щодо випадків розміщення інформації, виходу до ефіру теле- і 

радіопередач, які містять ознаки розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності 

або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. 

Відповідно до статистичних даних, кримінальних правопорушень, 

скоєних на ґрунті ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, на території 

області не зареєстровано. 

Значна увага приділялась мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх 

та молодіжне середовище.  

З метою перейняття досвіду формування успішної ефективної моделі 
захисту населення від надзвичайних ситуацій, надання якісного сервісу 
громадянам щодо забезпечення їх безпеки, впровадження та реалізації проєту 
„Система 112” у Дніпропетровській області представники екстрених служб 
Дніпропетровщини нещодавно відвідали Естонію. 
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Облдержадміністрація листом звернулася до Міністерства внутрішніх 
справ України щодо сприяння в отриманні програмного забезпечення від 
естонської сторони із стандартами, алгоритмами, інструкціями, що 
використовуються для оцінки небезпеки та потреби у допомозі, планів виїзду 
тощо, затверджених Рятівною службою, поліцією, прикордонною службою та 
Службою охорони здоров’я Естонії, що не є частиною державної таємниці. 

Для захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та 
захопленню підприємств, захисту економічних інтересів та промислового 
потенціалу Дніпропетровщини в області працює регіональна міжвідомча 
комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та 
захопленню підприємств.  

Для швидкого реагування на будь-які незаконні дії щодо аграріїв на 
Дніпропетровщині організовано безперебійну роботу відповідних телефонних 
„гарячих ліній”. Так, у кожній з 22-х райдержадміністрацій працюють „гарячі 
лінії” для забезпечення майнових прав власників та орендарів земельних 
ділянок. Номера телефонів „гарячих ліній” опубліковано на офіційному веб-
сайті Дніпропетровської облдержадміністрації. 

На веб-порталі облдержадміністрації „Відкрита влада” та веб-сайті 
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області 
створено та функціонує інформаційний розділ під назвою „Я маю право!” із 
посиланням на офіційний сайт проєкту „Я маю право!” Міністерства юстиції 
України. 

Постійно здійснюються виступи у засобах масової інформації,  створено 
рубрики на Дніпропетровській обласній державній телерадіокомпанії 
„Назустріч людям” та на обласному радіо „Правовий час”. 

Для формування патріотичного світогляду учнів в області проводяться 
заходи щодо сприяння розвитку скаутського руху. У навчальних закладах 
області організовано роботу 142 груп гуртків з військово-патріотичного 
напряму. 

З метою увіковічнення пам’яті воїнів, які загинули за незалежність 
України, у тому числі в ході проведення антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил на сході України, у загальноосвітніх навчальних закладах 
області встановлено меморіальні та пам’ятні дошки випускникам, створено 
куточки пам’яті випускникам, які загинули під час антитерористичної операції. 

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

У м. Дніпро працює музейна експозиція „Громадянський подвиг 

Дніпропетровщини в подіях АТО”. Музей висвітлює бойові шляхи військових 

підрозділів, сформованих у Дніпропетровській області, та налічує понад  

2000 експонатів: документи, фотографії, форму, приладдя, гільзи, аптечки, 

зразки волонтерської допомоги тощо. 
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З початку відкриття експозицію відвідало понад 600,0 тис. осіб, 

проведено тисячу екскурсій. 

Музейну експозицію „Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях 

АТО” постійно відвідують й учнівська та студентська молодь. Організовані 

групи школярів приїжджали з усіх районів області. 

Працює діорама „Битва за Дніпро” у форматі 4-D ефекту та електронної 

карти бойових дій ІІ Світової війни. 

Продовжує роботу експозиція просто неба „Шляхами Донбасу”. 

Ще одним проявом патріотизму та поваги до загиблих в 

антитерористичній операції є Алея пам’яті у сквері біля облдержадміністрації.  

 

6.9. Розвиток громад 
 

Протягом 2015 – 2019 років в області створено 73 сільських/селищних 

об’єднаних територіальних громад, у 60 відбулися перші вибори депутатів 

сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, 

міського голови (це найбільша кількість громад в Україні). Дві громади 

об’єдналися навколо міст обласного значення. 

Ці громади об’єднали понад 500 тис. населення, а це – 80% від 

чисельності сільського населення області. Їх площа становить понад  

15 тис. кв. км (понад 60% від площі області). 

Загалом, кількість населення, що проживає в спроможних громадах                   

(у тому числі в містах обласного значення) становить 2,9 млн осіб, або 89,7%                  

від загальної кількості населення області. 

За чотири роки власні доходи місцевих бюджетів області зросли більше 

ніж втричі (з 69 до 231 млрд грн). Розмір державної підтримки громад на 

розбудову інфраструктури збільшився майже в 40 разів. 

05 – 06 березня 2019 року відбулося засідання Ради регіонального 

розвитку Дніпропетровської області за участю Президента України. Під час 

панельних дискусій обговорювались різні можливості розвитку територіальних 

громад, спроможних до співробітництва з іноземними партнерами, розвиток 

освіти, медицини, дорожньої інфраструктури та відновлення екосистеми. 

У поточному році 4 рази вносилися зміни до Перспективного плану 

формування територій громад Дніпропетровської області, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 846-р 

„Про Перспективний план формування територій громад Дніпропетровської 

області”. 

Останні зміни схвалені рішенням Дніпропетровської обласної ради 16 

серпня 2019 року та 30 вересня 2019 року, направлені до Кабінету Міністрів 

України на затвердження (згідно з Перспективним планом формування 

територій громад Дніпропетровської області пропонується створити 93 ОТГ,  

у т.ч. 80 сільських, селищних ОТГ, на сьогодні створено 70 сільських, 
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селищних ОТГ і 2 громади об’єдналися навколо міст обласного значення  

(м. Марганець і м. Покров). 

Ураховуючи останні наміри (документально підтверджені), 

облдержадміністрація подала на розгляд обласної ради черговий проєкт 

рішення „Про внесення змін до Перспективного плану” (відповідно до якого 

пропонується створити 97 ОТГ, у т.ч. 77 сільських, селищних ОТГ). 

До кінця року планується завершити реформу добровільного об’єднання. 

Крім того, планується сформувати остаточну редакцію Перспективного 

плану створення громад, врахувавши найбільш економічно та фінансово 

обґрунтовані пропозиції щодо створення ОТГ у громадах, які ще не 

об’єдналися. 

Також буде підготовлено пропозиції щодо формування субрегіонального 

(районного) рівня області (укрупнення районів). 

Постановами Центральної виборчої комісії від 11 жовтня 2019 року  

№ 1920 „Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад 

об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського 

голів 22 грудня 2019 року” призначено перші вибори у Глеюватській сільській 

об’єднаній територіальній громаді Криворізького району, Затишнянській 

сільській об’єднаній територіальній громаді Криничанського району, 

Чернеччинській сільській об’єднаній територіальній громаді Магдалинівського 

району, Магдалинівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

Магдалинівського району, Обухівській селищній об’єднаній територіальній 

громаді Дніпровського району, від 18 жовтня 2019 року № 1923 „Про перші 

вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних 

громад і відповідних сільських, селищного, міських голів 29 грудня 2019 року” 

призначено перші вибори у Червоненській сільській об’єднаній територіальній 

громаді Криворізького району, у Черкаській селищній об’єднаній 

територіальній громаді Новомосковського району, Підгородненській міській 

об’єднаній територіальній громаді Дніпровського району Дніпропетровської 

області. 

Постановами Центральної виборчої комісії від 11 жовтня 2019 року  

№ 1921 „Про додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  

22 грудня 2019 року” призначено додаткові вибори у Миколаївській сільській 

об’єднаній територіальній громаді Васильківського району, Богданівській 

сільській об’єднаній територіальній громаді Павлоградського району, 

Миколаївській сільській об’єднаній територіальній громаді Петропавлівського 

району, від 18 жовтня 2019 року № 1924 „Про додаткові вибори депутатів 

сільської, селищних рад 29 грудня 2019 року” у Божедарівській селищній  

об’єднаній територіальній громаді Криничанського району, Софіївській 

селищній об’єднаній територіальній громаді Софіївського району, у 

Карпівській сільській об’єднаній територіальній громаді Широківського району 

Дніпропетровської області. 



88                                

Проводиться робота, спрямована на посилення спроможності об’єднаних 

територіальних громад, щодо виконання функцій у сфері соціального захисту 

населення. 

В об’єднаних територіальних громадах накопичено значний досвід в 

організації надання адміністративних та соціальних послуг. Виконання функцій 

з надання адміністративних послуг соціального характеру забезпечують 272 

посадові особи, які здійснюють прийом мешканців у  

фронт-офісах, створених у структурних підрозділах з питань соціального 

захисту населення; структурних підрозділах виконкомів сільських та селищних 

рад, у яких введено посади спеціалістів з питань соціального захисту 

населення; ЦНАПах; на віддалених робочих місцях у старостатах, максимально 

наближених до місця проживання мешканців громад. 

У 41 громаді утворено відділи з питань соціального захисту населення, у 

21 – введено посади спеціалістів з питань соціального захисту населення до 

інших структурних підрозділів виконкомів сільських та селищних рад. 

Фахівці із соціальної роботи громад надають послуги із соціального 

супроводу мешканців громади відповідно до Державних стандартів, 

затверджених наказами Міністерства соціальної політики України від  

31 березня 2016 року № 318 та від 11 серпня 2017 року № 1307. 

Набуває розвитку створення в громадах мережі власних комунальних 

установ і закладів для надання комплексних соціальних послуг мешканцям 

громади. Станом на 01 листопада 2019 року утворено: територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 8 громадах 

(Апостолівській, Марганецькій, Покровській (м. Покров), Межівській, 

Могилівській, Новопавлівській, Томаківській, Царичанській); комунальні 

установи та заклади у 11 громадах (Вакулівській, Грушівській, Девладівській, 

Зайцівській, Криничанській, Новолатівській, Раївській, Слобожанській, 

Сурсько-Литовській, Юр’ївській). Зазначені установи здійснюють надання 

соціальних послуг мешканцям своєї громади та мешканцям суміжних громад 

згідно з укладеними меморандумами та угодами про співпрацю. Крім того, 

соціальні послуги мешканцям громад надаються фахівцями із соціальної 

роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) районних державних адміністрації на умовах 

співфінансування. 

Громади постійно вживають заходів щодо вдосконалення роботи у сфері 

соціального захисту населення, в результаті яких кількість користувачів 

соціальними послугами збільшується, якість прийому мешканців громади 

поліпшується. Накопичено достатній досвід і ресурси для організації 

наближення соціальних послуг мешканцям ОТГ за місцем їх проживання.  

У громадах значно зменшилася кількість мешканців, які безпосередньо 

подають документи до структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення райдержадміністрацій.  
У Вакулівській, Грушівській, Слобожанській громадах успішно 

впроваджується в дослідно-промислову експлуатацію програмний комплекс  
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„Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада”. У подальшому це 
дасть можливість поліпшити надання адміністративних послуг соціального 
характеру мешканцям громади за допомогою здійснення електронного 
документообігу.  

З метою надання методично-консультативної допомоги громадам 
організована робота щодо навчання відповідальних осіб з питань соціального 
захисту населення громад та фахівців із соціальної роботи, що надають послуги 
із соціальної підтримки населення, шляхом проведення постійних семінарів. 
Так, станом на 01 листопада 2019 року проведено  
13 семінарів, у тому числі 10 – безпосередньо на території громад,  
2 конференції. З представниками громад вивчаються питання, які є 
актуальними при виконанні функцій з питань соціального захисту населення та 
захисту прав дітей, надання соціальних послуг, запобігання та протидії 
домашньому насильству, захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
розглядаються кращі практики та успішний досвід громад. 

Відповідно до наказів Міністерства соціальної політики України від  
21 червня 2017 року № 1030 та від 20 липня 2018 року № 1051 у межах 
виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту 
„Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, з метою 
організації робочих місць спеціалістів структурних підрозділів з питань 
соціального захисту та фахівців з соціальної роботи 47 ОТГ області забезпечено 
комп’ютерним обладнанням. Відповідно до наказу Міністерства соціальної 
політики від 11 квітня 2019 року № 551 ще 15 територіальних громад області 
відібрано для надання їм технічної підтримки. Забезпечення технікою 
планується до кінця 2019 року.  

 
Кількість об’єднаних територіальних громад 

 
 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

обласної ради                                                                                А. МАРЧЕНКО 
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