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Аналітична записка 
про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на 2018 – 2020 роки  
за 2020 рік 

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

затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року, є 
важливим документом, який формує політику регіону, окреслює завдання для системи 
державного управління та формує механізм концентрації всіх зусиль суспільства на 
досягнення цілей розвитку регіону. 

Основною метою затвердженої Стратегії є соціально-економічний розвитку регіону та 
орієнтація на діяльність в напрямі стабілізації та підвищення якості життя населення на 
основі підвищення ефективності економіки і забезпечення додаткових надходжень в 
бюджети всіх рівнів за рахунок активізації інноваційних й інвестиційних процесів. 

Стратегія реалізується у два етапи: 2015 – 2017 та 2018 – 2020 роки.  
І саме для реалізації другого етапу Стратегії розроблено План реалізації Стратегії 

розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року на  
2018 – 2020 роки, який був затверджений рішенням Дніпропетровської  обласної ради від               
01 грудня 2017 року № 274-11/ VІІ (далі – План реалізації Стратегії). Цей документ 
представляє першочергові зусилля по перетворенню поставлених стратегічних цілей в 
програми і проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками 
впровадження. 

План реалізації Стратегії є важливою складовою механізму регіонального планування 
і є ланкою між теоретичними розробками та господарською практикою. 

У Стратегії визначено 4 стратегічні цілі: зменшення економічних дисбалансів, 
розвиток сільських територій, екологічна та енергетична безпека, розвиток людського 
капіталу. 

Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій перспективі, тому 
План реалізації Стратегії, який розроблявся на середньостроковий термін, у рамках цих 
стратегічних цілей визначив операційні цілі, досягнення яких наближатиме вирішення 
стратегічних. 

Виконання Плану реалізації Стратегії відбувалося на основі реалізації проєктів 
регіонального розвитку, проєктні ідеї щодо яких є його складовою частиною. 

В основу Плану реалізації Стратегії лягли проєктні ідеї, відібрані та доопрацьовані 
групою експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ 
та організацій області.  

Усі чотири цілі взаємно доповнюють одна одну та всі проекти регіонального розвитку, 
що реалізовувалися у рамках кожної з програм, посилюють один одного. 

Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у 77 проєктах. 
 
 

Стратегічна ціль 1: Зменшення економічних дисбалансів 
 

1.А.: Диверсифікація економіки 
 

1.1. Забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку  
Дніпропетровської області 
На даний час в області створено розвинену інституційну мережу супроводу інвестора: 

ДП “Дніпропетровський інвестиційно-інноваційний центр”, КЗ “Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради, КЗ “Агентство 
розвитку Дніпра”, місцеві інвестиційні інституції у містах Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг 
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та інших. При Дніпропетровській облдержадміністрації створені інвестиційний центр та 
гаряча лінія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та 
захопленню підприємств.     

 
 
1.2. Створення бізнес-інкубаторів на території області 
На сьогодні в регіоні діє розгалужена система бізнес інкубаторів. Проводиться 

моніторинг функціонування інфрастуктури підтримки бізнесу та вивчення питання щодо 
доцільності створення нових об'єктів. 

 
1.3. Інформаційно-сервісний культурно-діловий центр “Time&Рlace” 

Проєкт не реалізовувався у зазначеному періоді. 
 
1.4. Стимулювання розвитку бізнес-середовища та інфраструктури з метою 

впровадження державно-приватного партнерства та виготовлення матеріалів для 
інвестиційної промоції 

Проєктом передбачено низку заходів, які дозволять налагодити та постійно 
забезпечувати професійну роботу з упровадження державно-приватного партнерства на 
території області. Забезпечення підготовки та розповсюдження відповідних друкованих 
промо-матеріалів – інвестиційні паспорти (області та кожного окремого району (міста, 
об’єднаних територіальних громад), буклети, брошури тощо. Наразі на національному рівні 
відсутні дієві інвестиційні стимули та пільги, які є одними із важливих факторів у процесі 
прийняття інвестором рішення про вибір місця розташування виробництва, а також якість 
послуг, які надаються потенційним та існуючим інвесторам місцевими органами влади, 
агенціями із залучення інвестицій. 

 
1.5. Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, 

поглибленню співпраці з міжнародними донорами. 
На сьогоднішній день на території Дніпропетровської області на стадії реалізації 

знаходяться 15 проєктів міжнародної технічної та фінансової допомоги.  
Партнерами з розвитку проєктів виступають США (6 проєктів), Європейський Союз 
(2 проєкта), Швейцарія (2 проєкта), НЕФКО (2 проєкта), Європейський банк реконструкції та 
розвитку (1 проєкт), Канада (1 проєкт), Великобританія (1 проєкт). 

Основні напрями, за якими отримується міжнародна технічна допомога: 
децентралізація та сприяння регіональному розвитку; реформа державного управління 
(у тому числі державні фінанси, податкова реформа, інвестиції, управління державними 
підприємствами); енергоефективність; енергетика та ядерна безпека; екологія та поводження 
з побутовими відходами; розвиток демократії та виборчого процесу; антикорупція; 
судочинство; реформа правоохоронної системи; реформа освіти і науки; медична сфера та її 
реформа; розвиток соціальної інфраструктури та послуг; дерегуляція та розвиток 
підприємництва; культура та історична спадщина; розвиток сільського господарства та ринок 
землі; підвищення обороноздатності; гендерна політика. 

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації проводиться збір 
проєктів міжнародної технічної та фінансової допомоги, що реалізуються на території 
Дніпропетровської області.  

На сьогоднішній день Дніпропетровська облдержадміністрація виступає бенефіціаром 
4 проєктів МТД: “Розвиток молочного бізнесу в Україні” (партнером з розвитку виступає 
Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади); 
“Підвищення енергоефективності м. Покров Дніпропетровської області” (партнером з 
розвитку виступає Уряд Королівства Норвегії через Міністерство закордонних справ 
Норвегії; Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) в якості розпорядника фонду 
“Фонд Норвезько-Українська ініціатива енергоефективності”); “Заходи з енергоефективності 
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в місті Тернівка” (партнером з розвитку виступає Північна екологічна фінансова корпорація 
(НЕФКО) як розпорядник Фонду “Північна ініціатива гуманітарної підтримки та 
енергоефективності (Україна) (Фонд NIU)); “Правова інфраструктура енергоефективності: 
Дніпропетровськ” (партнером з розвитку виступає Європейський банк реконструкції та 
розвитку). 

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної 
технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№ 153 (із змінами), облдержадміністрація до 30 числа місяця, що настає за звітним, 
направляє до Секретаріату Кабінету Міністрів України інформацію про результати 
поточного/заключного моніторингу діючих проєктів міжнародної технічної допомоги, за 
якими Дніпропетровська облдержадміністрація є бенефіціаром. 

З метою підвищення ефективності залучення додаткових ресурсів МТД до 
Дніпропетровської області, а також оперативного реагування на оголошення про збір 
проєктних заявок від організацій-донорів відділом з питань інвестиційної діяльності та 
проектного фінансування управління з питань інвестиційної діяльності та розвитку малого і 
середнього бізнесу департаменту економічного розвитку облдержадміністрації проводиться 
постійний моніторинг актуальних програм МТД та оприлюднених організаціями-
грантодавцями конкурсів. 

 
1.6. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій 
Станом на 30.09.2020 обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку 

регіону склав 4730,2 млн дол. США (87,1% до початку поточного року), на 31.12.2019 – 
5430,3 млн дол. США.  

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 3 407,1 млн дол. 
США (72,0% загального обсягу), торгівлю – 689,9 млн дол. США (14,6%), операції з 
нерухомим майном – 334,6 млн дол. США (7,1%), транспорт, складське господарство, пошту 
та кур’єрську діяльність – 151,5 млн дол. США (3,2%), професійну, наукову та технічну 
діяльність – 46,1 млн дол. США (1,0%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування – 42,1 млн дол. США (0,9%) та в інші галузі. 

Інвестиції надійшли з 61 країни світу. 
Дніпропетровщина упевнено посідає 1 місце серед областей за обсягами прямих 

іноземних інвестицій, що надійшли до України. 
Збереження інвестиційної привабливості та забезпечення надходження прямих 

іноземних інвестицій в економіку області здійснюється завдяки: 
ефективній та злагодженій роботі регіональних інституцій, спрямованих на підтримку 

та супровід інвестора: КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” обласної 
ради, КЗ “Агентство розвитку Дніпра”, 

а також місцевих інвестиційних інституцій у містах Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг 
та інших; 

роботі Дніпропетровської інвестиційної ради; 
підтримці в актуальному стані та постійному оновленню переліку інвестиційних 

проєктів області, направленню їх до дипломатичних установ України за кордоном з метою 
пошуку потенційних ділових партнерів та інвесторів; 

сприянню організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, 
круглих столів з питань інвестиційної політики, у тому числі з підготовки інвестиційних 
проектів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн спільно з Дніпропетровською 
торгово-промисловою палатою, Дніпропетровським регіональним інститутом державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Важливою подією осені 2020 року стало проведення 23 вересня регіонального форуму 
“Розширення інвестиційного потенціалу територіальних громад”, під час якого представники 
об’єднаних територіальних громад області презентували свої проєкти можливим інвесторам.  



4 
 

 

Організатор форуму – Дніпропетровська облдержадміністрація. Метою форуму стало 
налагодження ефективної взаємодії між бізнесом, владою, інвестиційними компаніями та 
територіальними громадами Дніпропетровщини.  

У заході взяли участь представники обласної влади, Дніпропетровського 
регіонального інвестиційного агентства, державних банків, бізнесу, об’єднаних 
територіальних громад області, народні депутати України, Надзвичайні і Повноважні Посли 
країн в Україні, інвестори. 

Також варто зазначити, що 30 листопада 2020 року у місті Дніпро відбулося відкриття 
другого в Україні регіонального Офісу євроінтеграції, котрий виступатиме освітнім центром, 
платформою для розвитку підприємництва, допомагатиме бізнесу вийти на нові ринки та 
підтримуватиме розвиток зеленої енергетики. Першими відвідувачами Офісу стали Віце-
прем’єр-міністерка Ольга Стефанішина, голова Представництва ЄС в Україні Матті 
Маасікас. 

З метою залучення іноземних інвестицій область веде активне багатостороннє 
співробітництво з регіонами країн світу та світовими й регіональними міжнародними 
організаціями. 

Дніпропетровщина продовжує співпрацю з міжнародною спільнотою. 
Дніпропетровською облдержадміністрацією у 2020 році організовано 51 візит (у тому числі в 
онлайн форматі) представників дипломатичних установ, журналістів і міжнародних 
організацій до області, серед них іноземні делегації:  

діючого голови ОБСЄ, Прем’єр-міністра, Міністра європейських та закордонних справ 
Республіки Албанія Еді Рама; 

Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина у м. Донецьк Штефана 
Кайлема та представників німецької компанії WOCO GmbH & Co. KG пана Бернхарда 
Вольфома, тримача акцій та Антона Вольфоа, виконавчого віце-президента, Аттили Ола – 
керівника напряму з розробки матеріалів; 

Генерального консула Грецької Республіки у м. Маріуполь Грігоріоса Тассіопулоса; 
представників Європейської Комісії; 
представників холдингу “Limak”; 
президента Громадської організації “Українсько-Арабська Ділова Рада” Емад Абу 

Алруба та віце-президента, голови інвестиційного комітету Громадської організації 
“Українсько-Арабська Ділова Рада” Ахмеда Модхідша.  

Надзвичайних і повноважних послів: Чеської Республіки в Україні Радека Матулі, 
Королівства Швеція в Україні Тобіаса Тиберга; Французької Республіки в Україні Етьєна де 
Понсена; Республіки Казахстан в Україні Калєтаєва Дархана Амановича; Азербайджанської 
Республіки в Україні Ельміри Ахундової, Естонської Республіки в Україні Каймо Кууска, 
Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона; Турецької Республіки в Україні Ягмура Ахмета 
Гюльдере; Республіки Корея в Україні Кі-Чан Квона; Ісламської Республіки Афганістан в 
Україні пана Валі Монавара. 

представників Європейського інвестиційного банку; 
представників Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії в Україні, Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина у м. 
Донецьк. 

представників Громадської організації “Українсько-китайський центр сприяння 
комерції та інвестицій”; 

директора французького центру “Альянс Франсез Дніпро” Аюна Тібо; 
мера міста Шарлотт (США) Віоли Лайлс; 
віце-президента турецько-української бізнес асоціації Зії Узелема. 
 
1.7. Створення індустріальних парків 
Індустріальний парк “NNOVATION FORPOST” включено до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
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07.11.2018 № 1619 “Про включення індустріального парку “INNOVATION FORPOST” до 
Реєстру індустріальних (промислових) парків”).  

Площа земельної ділянки 49,5 га, строк функціонування – 45 років.  
Він став першим у м. Дніпрі, і загалом 35-м в Україні, які включено Реєстру 

індустріальних парків.  
Метою створення Індустріального парку є забезпечення сталого економічного 

розвитку міста Дніпра і зростання добробуту мешканців міста шляхом формування 
сприятливих умов для залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку міста, 
запровадження сучасних технологій і найкращого світового досвіду організації 
промислового виробництва, ефективного функціонування і розвитку промислових 
підприємств, економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності міста, 
збільшення надходжень до міського бюджету міста Дніпра та Державного бюджету України, 
створення сучасної промисловості. Транспортно-логістичної та ринкової інфраструктури. 

 
1.8. Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг 

За підсумками 2020 року на Дніпропетровщині функціонують 52 ЦНАП та їх 9 філій 
(всього 61 офіс), а також 21 віддалене робоче місце адміністратора та 3 мобільних офіси 
(транспортні засоби). Загалом 85 точок доступу.  

За кількістю офісів ЦНАП на території однієї області  
Дніпропетровщина – лідер в Україні.   
У 2020 році ЦНАП здійснювали діяльність: 
у 13 містах обласного значення, зокрема в м. Дніпрі налічується 2 ЦНАП, а також 7 

філій – у м. Кривому Розі, 2 філії – у м. Кам’янському; 
у 15 районах; 
у 19 ОТГ (Апостолівській, Зеленодольській та Верхньодніпровській  міських, 

Васильківській, Межівській, Покровській, Слобожанській, Солонянській, Софіївській, 
Томаківській, Царичанській, Широківській селищних, Богданівській, Вакулівській, 
Вербківській, Ляшківській, Могилівській, Новоолександрівській, Сурсько-Литовській 
сільських); 

при 3-х звичайних сільських радах (Вишнівській Покровського району, Іверській та 
Олександропільській Солонянського району) та Петропавлівській  селишній раді. 

Упродовж 2020 року офіційно відкрито 4 нових ЦНАП, зокрема у 
Верхньодніпровській міській (02.01.2020 року), Петропавлівській (02.01.2020), Софіївській 
(10.09.2020) та Широківській (01.10.2020) селищних громадах.  

За чотири квартали 2020 року у регіоні всього надано 787 351 адміністративну 
послугу та 764 475 консультацій. 

 
1.В. Розвиток периферійних районів 

 
1.9. Розробка генеральних планів та зонінгу сільських територій 
Відсутність фінансування та недосконалість законодавчої бази (прийняття у другому 

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

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

“Програму створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-
2022 роки” (зі змінами). Головним виконавцем та розпорядником даної Програми визначено 
управління містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. 

На сьогоднішній час технічна частина системи містобудівного кадастру 
Дніпропетровської області (далі Містобудівного кадастру) повністю створена. 
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На виконання переліку завдань і заходів Програми у 2020 році рішенням сесії обласної 
ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами) “Про обласний бюджет на 2020 рік” 
затверджено кошторис на загальну суму 1 960,4 тис. грн. 

Відповідно до заходів, передбачених Програмою (ІІ етап): 
п.1.1 Внесення змін до схеми планування території області – 465,7 тис. грн, 
п.1.2 Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та 

геопорталу – 101,7 тис.грн; 
п.1.3 Розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування 

інформаційних ресурсів – 480,0 тис. грн; 
п.1.4  Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу, ведення 

інформаційних ресурсів –864,0 тис. грн; 
п.1.5 Установлення комунікацій обліку та захисту інформації –  49,0 тис. грн. 
Станом на звітну дату управлінням проведено процедури закупівель та укладено 

договори на суму 1923,32 тис.грн, а саме:  
– ДК 021:2015 71410000-5 “Послуги у сфері містобудуванняˮ (Послуги щодо внесення 

змін до схеми планування території області – ІІ етап, на виконання заходів Програми 
“Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 
роки”) на суму – 460,0 тис.грн; 

– ДК 021:2015   30230000-0 “Комп’ютерне обладнанняˮ (Придбання та встановлення 
технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу) на суму – 101,52 тис.грн; 

– ДК 021:2015 48320000-7 “Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою 
та зображеннями” (Розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування 
інформаційних ресурсів на виконання заходів Програми “Створення та ведення 
містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 рокиˮ) на суму – 460,0 
тис.грн; 

–  ДК 021:2015  72310000-1  “Послуги з обробки даних” (Послуги щодо забезпечення 
діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення інформаційних ресурсів, 
установлення комунікацій обліку та захисту інформації на виконання заходів Програми 
“Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 
рокиˮ) на суму – 901,8 тис.грн. 

Негативні чинники, що стримують реалізацію Програми: 
відсутність фінансування заходів Програми з місцевих бюджетів; 
кадрові проблеми пов’язані з реформою адміністративно-територіального устрою, 

через що ліквідовані існуючі структурні підрозділи містобудування та архітектури, а нові ще 
не утворені. 

 
1.11. Організація перемов із потенційними інвесторами 
З метою залучення інвестиційних коштів в економіку міста Жовті Води міською 

владою продовжено тісну співпрацю з Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ), ГО “Центр підтримки громадських і культурних ініціатив “Тамариск”, 
ГО “Нова Надія”, благодійний фонд “Карітас Донецьк” та ін. Керівництво  ДП “Схід ГЗК” 
спільно з ДК “Ядерне паливо” та ДП “УкрНДПРІпромтехнології” прийняли участь у 
координаційній нараді в МАГАТЕ, розроблено робочу програму технічної кооперації з 
метою вирішення питань реабілітації забруднених територій під час видобутку уранової руди 
(передбачено проведення експертних місій експертів МАГАТЕ, ознайомчих місій української 
сторони на майданчиках з видобутку уранової руди, які були виведені з експлуатації).  

У 2020 році проєкт не реалізовувався. 
 
1.12. Реконструкція й комплексний благоустрій скверів населених периферійних 

районів області 
Введено в експлуатацію центральну площу по вулиці Грушевського Михайла в        

смт Кринички Дніпропетровської області. 
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1.13.Залучення громади до нових видів спорту 
Для створення умов по залученню всіх верств населення до занять фізичною 

культурою та спортом в області рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 
2016 року №122-7/VІІ (зі змінами та доповненнями) затверджена “Цільова комплексна 
програма розвитку фізичної культури  і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року” 
(далі – Програма), у виконанні якої задіяні органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування зі своїми структурними підрозділами, підприємствами, установами, 
організаціями всіх форм власності з питань фізичної культури та спорту. 

У Дніпропетровській області нараховується 6027 висококваліфікованих штатних 
фізкультурних працівників та існує розвинена матеріально-технічну база у кількості 8523 
капітальних та площинних споруд, у тому числі – 3 бази олімпійської підготовки: 
комунальне підприємство “Водно-спортивний комбінат”, комплекс спортивних споруд 
”Метеор”, комунальний заклад “Обласна школа вищої спортивної майстерності” 
Дніпропетровської обласної ради, чотири найсучасніші спортивні споруди, які відповідають 
всім міжнародним стандартам: футбольний стадіон “Арена-Дніпро”, плавальний басейн 
“Мікомп“, водно-лижний стадіон, стадіон “Олімпійські резерви”, які обладнанні всіма 
необхідними засобами для проведення навчально-тренувальних, медико-реабілітаційних 
процесів.  

В усіх дошкільних навчальних закладах 2 рази на тиждень проводяться заняття з 
фізичної культури, щоденно година рухливих ігор та естафет,  прогулянки на свіжому 
повітрі. 

Усіма видами спортивно-масової роботи в закладах освіти охоплено 51,7 % учнівської 
та студентської молоді  від загального контингенту. 51,3% учнів закладів загальної середньої 
освіти; 38,8% учнів закладів професійної(професійно-технічної) освіти; 41,6%  студентів 
коледжів та технікумів; 33% студентів закладів вищої освіти І та ІІ рівнів. 

В спортивних гуртках та секціях закладів освіти займається 42160 учнів та студентів – 
8,3% від загального контингенту учнів та студентів. 

Додатковим 3-4 уроками фізвиховання охоплено 97 % учнів закладів загальної 
середньої освіти, в тому числі 5,8 % уроками футболу; 92,5 % учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти; 85,7 % студентів  коледжів та технікумів; 27,8 % студентів 
виших навчальних закладів 1 та 2 рівнів. 

 За 2020 рік  було проведено 142 зональних та фінальних змагань серед закладів освіти 
в яких взяли участь 5455 учнів та студентів. 

Обласна Олімпіада серед  учнів ЗЗСО – 81 змагання, 2856 учасників; 
Обласна спартакіада серед учнів ЗП(ПТ)О – 46 змагань  – 1532 учасники; 
Серед студентів коледжів,технікумів – 2 змагання – 62 учасники; 
Серед студентів  закладів вищої освіти -2 змагання – 70 учасників; 
Серед учнів ДЮСШ 6 змагань 495 учасників. 
Протягом 2020 року у ГО “ДОО ФСТ “Динамо” України” проведено 71 спортивних 

заходів серед працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб 
області та членів їх сімей загальною кількістю 3628 осіб. 

ГО “ДОО ФСТ “Спартак” проведено 41 спортивний захід із загальною кількістю 2352 
спортсмени.  

Протягом 2020 року у ГО “ДОО ФСТ “Україна” проведено змагання з 16 видів спорту 
серед серед робітників промислової сфери.  

За 2020 рік ГО ДТО ВФСТ “Колос” та районними осередками було проведено понад 
600 обласних та районних змагань з 18 видів спорту, у тому числі змагання у залік ОССІ, в 
яких прийняли участь понад 54 000 осіб. 

КЗ “Дніпропетровський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для 
всіх”  за 2020 рік було проведено 44 заходи у яких прийняли участь 3588 учасників. 
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В спортивних гуртках та секціях закладів освіти займається  42160 учнів та студентів 
– 8,3% від загального контингенту учнівської та студентської молоді. В спортивних  гуртках  
закладів освіти усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 2419 учнів та 
студентів інвалідів (47 % від загальної кількості). 

190 спортсмени КПЗО “ДОС ДЮСШ” ДОР”  прийняли участь у 19 Всеукраїнських 
змаганнях (спортсмени з вадами слуху, опорно-рухового апарату, зору, вадами розумового та 
фізичного розвитку ВРФР). 

Забезпечується ефективна діяльність мережі спортивних закладів та установ, яка 
складається з 90 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, обласної школи вищої спортивної 
майстерності, фахового коледжу спорту, державного коледжу та інституту фізичної культури 
і спорту. 

Відділенням НОК України Дніпропетровської області за 2020 рік проведено 128 
заходів в яких прийняло участь 10125 учасників. 

За рахунок обласного бюджету забезпечується діяльність КЗ “Обласна школа вищої 
спортивної майстерності”, Обласний комунальний позашкільний заклад освіти 
“Дніпропетровська обласна спеціалізована ДЮСШ для дітей-інвалідів”, КЗ 
“Дніпропетровський регіональний центр з фізичної культури  і спорту  інвалідів “Інваспорт” 
ДОР”, КЗ “Дніпропетровський обласний центр фізичного здоров'я населення “Спорт для 
всіх”, КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа з бадмінтону” Дніпропетровської обласної ради, 
КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо”, КЗ “Центр олімпійської підготовки з дзюдо” 
Дніпропетровської обласної ради. 

Також була надана фінансова підтримка фізкультурно-спортивним товариствам 
Дніпропетровської області “Колос”, “Динамо”, “Спартак”, “Україна”, відділенню НОК 
України в Дніпропетровській області. 

Згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань за 2020 
рік в області проведено: 173 обласних змагання з олімпійських видів спорту, в яких прийняло 
участь 30825 спортсменів та 99 неолімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 9726 
спортсменів.   

За рахунок обласного бюджету, згідно Єдиного календарного плану спортивних 
змагань України, спортсменами області було взято участь у 334 змаганнях з олімпійських 
видів спорту – 4125 осіб, та у 95 змаганнях з неолімпійських видів спорту  у кількості 1351 
особа. 

Для забезпечення підготовки до Олімпійських ігор з січня 2020 року 25-ти провідним 
спортсменам та тренерам області встановлені щомісячні стипендії від 4 до 15 тис. грн. 

З 1 липня 2020 року 19 дніпропетровським спортсменам, членам національних  
збірних  команд, кандидатам  на  участь  у  Паралімпійських  іграх та  11 їх  тренерам  
призначені  обласні  стипендії. З жовтня 2020 року збільшено норму витрат на  матеріальне 
забезпечення учасників спортивних заходів обласного рівня. 

Протягом звітного періоду присвоєно звання заслужений Майстер спорту України – 3 
спортсменам, Майстер спорту України міжнародного класу – 2 спортсменам,  Майстер 
спорту України – 119 спортсменам, 974 спортсменам області присвоєно звання кандидатів у 
майстри спорту України, 919 спортсменам присвоєно І розряд. 

Присвоєно звання Заслужений тренер України – 6 тренерам. Присвоєно 370 
кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам з видів спорту. З них: вищу – 60 тренерам-
викладачам, І – 108 тренерам-викладачам, ІІ – 202 тренерам-викладачам.  

Як підсумок збалансованої роботи всіх ланок фізкультурно-спортивного руху в регіоні 
всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 24,6% населення. 
Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина знаходиться серед лідерів з фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи в Україні.  

З метою популяризації здорового способу життя та інформування  мешканців регіону 
щодо спортивних подій і досягнень на офіційному веб-сайті облдержадміністрації “Відкрита 
влада” створено розділ фізичної культури і спорту, інформація на якому постійно 
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оновлюється та відображає основні спортивні події області, матеріали щодо розвитку 
фізичної культури та спорту  в Дніпропетровській області.   

На сайті    облдержадміністрації  та Фейсбуці   протягом 2020 року висвітлено понад 
137 статтей,  присвячених розвитку фізичної культури та спорту в  області, висвітлення 
результатів змагань. Управління молоді і спорту облдержадміністрації плідно співпрацює з 
обласною федерацією журналістів. Для вирішення питань інформування населення про 
розвиток фізкультури та спорту проводяться прес-конференції з кореспондентами, 
журналістами ЗМІ, виступи на телебаченні, радіо провідних спортсменів, тренерів, 
керівників органів влади з питань фізкультури і спорту, в усіх місцевих ЗМІ висвітлюється 
фізкультурно-спортивне життя регіону  на 51, 27, 34, 11, 9 телеканалах.                                                                                

Для посилення контролю за медичним забезпеченням навчально-тренувального 
процесу та участі у змаганнях спортсменів збірних команд в області працює: 
КУ “Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер” Дніпропетровської обласної 
ради”; Дніпропетровський міський центр лікувальної фізкультури і спортивної медицини 
(СМ) при 5-й міській дитячій лікарні; Дніпродзержинський міський медичний центр здоров'я 
і медицини спорту;  2 відділення спортивної медицини: у м. Кривому Розі при 4-й міській 
поліклініці, в м. Павлограді при 1-й міській лікарні;  у м. Нікополі – кабінет спортивної 
медицини при 1-й міській  лікарні. 

За звітний період з обласного бюджету на забезпечення виконання заходів Програми 
профінансовано 33533,3 тис. грн. 

 
1.14. Будівництво мережі сучасних транспортних зупинок громадського транспорту 
На 2020 рік  видатки на реалізацію данного проєкту не передбачено. 
 
1.15. Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг області на високому 

якісному рівні  
В 2020 році проводились роботи з будівництва, реконструкції, капітальних і поточних 

середніх ремонтів на дорогах загального користування державного і місцевого значення та на 
вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах області, оплачувались 
проектно-вишукувальні роботи, сертифікати на введення в експлуатацію об’єктів. Також, 
здійснюється поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 865 автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення. 

 
1.16. Поліпшення умов надання послуг медичного обслуговування  літнім людям   
В Дніпропетровській області станом на 01.01.2020 за даними офіційної статистики 

населення становило 3203,1 тис. мешканців, з них – 518,6 тис. сільське населення (16,19%), 
яке мешкає у 22 сільських районах. 

Станом на 31.12.2020 за даними НСЗУ 246 закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) 
Дніпропетровщини уклали 480 договорів на медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій, у тому числі: 190 ЗОЗ комунальної власності – 421 договір, у 
тому числі на надання послуг: 

первинної медичної допомоги – 70 ЗОЗ; 
екстреної медичної допомоги – 1 ЗОЗ; 
іншої спеціалізованої медичної допомоги – 132 заклади охорони здоров’я (140 

договорів), у тому числі на пріоритетні пакети – 31 комунальний заклад: 
при гострому мозковому інсульті – 11; 
при гострому інфаркті міокарду – 6; 
при пологах – 18; 
у складних неонатальних  випадках – 7. 
З 06.06.2020 НСЗУ розпочала контрактування закладів, які надають допомогу 

пацієнтам з COVID-19. На цей час 30 закладів підписали 30 договорів на пакети, які 
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передбачають надання послуг із екстреної (1 ЗОЗ) та стаціонарної медичної допомоги (29 
ЗОЗ). 

З 16.07.2020 НСЗУ розпочала контрактування закладів на перехідне фінансове 
забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я. За цим 
пакетом послуг договори з НСЗУ підписали 48 ЗОЗ, а на цей пакет послуг, який 
застосовується з 01.09.2020, договори підписали 133 ЗОЗ. 

З 01.04.2020 ведення електронних медичних записів є обов’язковим для всіх закладів, 
які мають договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій. Станом на 31.12.2021 3617 лікарів створили для 611,041 тис. пацієнтів 1831,753 тис. 
е-направлень, з яких 1818,063 тис. – за програмою медичних гарантій. 

В ЕСОЗ створено майже 10,85 млн електронних медичних записів (далі - ЕМЗ). 
5,98 млн ЕМЗ здійснили лікарі первинної ланки, 4,87 млн – лікарі спеціалізованих закладів.  

Станом на 31.12.2020 в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 121 
заклад охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу, з 624 місцями надання 
первинної медичної допомоги, у тому числі – 70 закладів охорони здоров’я комунальної 
власності, які надають первинну медичну допомогу (далі – ПМД), з 544 місцями надання 
ПМД. Всі ці заклади охорони здоров’я мають підписані договори з НСЗУ. 

Зі старту національної кампанії “Лікар для кожної сім’ї” (за даними НСЗУ) з 1787 
лікарями, з них, які працюють у закладах комунальної власності – 1617, підписали 
декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 2586 млн пацієнтів 
(81,1%) (у тому числі 488509 осіб старше 65 років), у тому числі в закладах комунальної 
власності – 2443 млн осіб. 

Середня кількість декларацій на одного лікаря 1447, з них в закладах комунальної 
власності – 1511. 

Станом на цей час для надання первинної медичної допомогу (далі – ПМД) 
мешканцям сільської місцевості створено 36 закладів охорони здоров’я, з них 34 центри 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – центри ПМСД), до складу яких 
входять 228 лікарських амбулаторій, 339 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських 
пунктів, та 2 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини як окремі юридичні особи. 
Ці заклади сільської місцевості мають статус комунальних некомерційних підприємств, та 
уклали договори про медичне обслуговування населення на 2020 рік за програмою медичних 
гарантій з Національною службою здоров’я України (крім КНП “Девладівська амбулаторія 
загальної практики - сімейної медицини” Девладівської сільської ради Софіївського району 
Дніпропетровської області, який ще не надавав медичну допомогу населенню у 2020 році). 

Протягом 2017 – 2020 років 13 центрів ПМСД сільських районів передано зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних 
громад (далі – ОТГ) (Апостолівської, Зеленодольської міської, Васильківської, Межівської, 
Покровської, Солонянської, Софіївської, Томаківської, Царичанської, Широківської та 
Юр’ївської селищної, Богданівської та Раївської сільської ОТГ).  

У власності районних рад на кінець 2020 року знаходилося 10 центрів ПМСД, але у 
зв’язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до постанови Верховної Ради України 
від 17.07.2020 № 807-IX, по 9 з них вже прийняті рішення про передачу у власність 
територіальних громад. 

13 ОТГ (Аулівська, Божедарівська, Вакулівська, Варварівська, Вербківська, 
Грушівська, Девладівська, Іларіонівська, Криничанська, Миколаївська, Новоолександрівська, 
Піщанська та Сурсько-Литовська сільські/селищні ОТГ) створили свої заклади охорони 
здоров’я, які надають ПМД.  

Крім того, 2 центри ПМСД функціонують у містах обласного значення, навколо яких 
об’єдналися громади (Марганецька, Покровська міські ОТГ). 

Таким чином, 13 закладів охорони здоров’я, які надають ПМД, повністю 
обслуговують населення 13 районів (Верхньодніпровського, Васильківського, Криворізького, 
Магдалинівського, Межівського, Нікопольського, П’ятихатського, Петриківського, 
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Покровського, Солонянського, Томаківського, Царичанського, Широківського), інші 23 – 
населення одного чи декількох ОТГ. 

Наразі загальна мережа в області, у тому числі мережа амбулаторій в сільських 
районах, в цілому задовольняє потребу населення в ПМД. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.05.2018 № Р-276/0/3-18 (зі 
змінами) затверджено План спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 
Дніпропетровської області, який у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 
26.12.2019 № Р-746/0/3-19 включає: 

центральних амбулаторій – 98; 
амбулаторій групової практики – 203; 
амбулаторій моно-практики – 146; 
пунктів здоров’я – 316. 
Дніпропетровській області відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.12.2017 № 983 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості” (зі змінами) виділено кошти Субвенції з державного бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості, (далі – Субвенція) в обсязі 161604,3 тис. грн у 2017 році та додатково 40401,1 тис. 
грн у 2018 році.  

Також, у 2019 році згідно із додатком № 7 “Міжбюджетні трансферти (інші дотації та 
субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2019 рік” до Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” (зі змінами) надано Субвенцію з 
державного бюджету “Субвенція загального фонду на: реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості” в обсязі 40272,0 тис. грн. 

Всього виділено Дніпропетровській області 242277,4 тис. грн. 
Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України затверджено: 
від 26.07.2018 № 187 (зі змінами) – перелік 29 проектів будівництва нових 

амбулаторій (у тому числі оснащення їх обладнанням), з яких по 12 вже подано декларації 
про готовність об'єкта до експлуатації, з них 9 – введено в експлуатацію, по іншим: 
здійснюються роботи щодо облаштування робочих місць, встановлення обладнання, у тому 
числі телемедичного. Обладнання придбано для всіх 29 зазначених амбулаторій. 

від 10.10.2018 № 267 (зі змінами) перелік 29 нових амбулаторій та  
43 існуючих амбулаторій, які забезпечуються по 1 одиниці службового автотранспорту. На 
цей час автотранспорт придбано для всіх визначених амбулаторій. 

від 19.04.2019 № 101 – перелік з 182 існуючих амбулаторій (Ц – 9, АГ – 67, АМ – 106), 
які укомплектовуються обладнанням для надання медичних послуг із застосуванням 
телемедицини. На цей час обладнання закуплено для всіх 182 існуючих амбулаторій.  

Нерозподілений залишок складає 129,983 тис. грн спеціального фонду Державного 
бюджету України. 

 
1.17. Реконструкція гуртожитку житлового будинку  
Строк реалізації за даною програмою сплив в 2018 році. 
 
1.18. Будівництво та реконструкція установ закладів охорони здоров’я 
На даний час по 8 новозбудованим амбулаторіям вже подано декларації про 

готовність об’єкта до експлуатації, з них 4 – введено в експлуатацію, по іншим: 
здійснюються роботи щодо облаштування робочих місць, встановлення обладнання, у тому 
числі телемедичного. 

Крім того, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 19.04.2019 № 101 затверджено перелік з 182 
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існуючих амбулаторій (Ц – 9, АГ – 67, АМ – 106) щодо їх укомплектування обладнанням для 
надання медичних послуг із застосуванням телемедицини. 

Також повідомляємо, що у містах та районах області приймаються на сесіях рад 
програми “Місцеві стимули”.  

 
 

1.С. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
 

1.19. Створення туристичних продуктів для окремих цільових групп 
В рамках реалізації Програми розвитку туризму у Дніпропетровській області на                 

2014 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 20 червня 
2014 року № 532-26/VI (зі змінами), здійснюються заходи щодо створення сприятливих умов 
для формування конкурентоспроможного туристичного продукту, його просування на 
міжнародному та внутрішньому туристичних ринках, забезпечення безпеки туристів, 
розбудови туристичної інфраструктури належного рівня, зростання туристичних потоків, 
залучення інвестицій та наповнення місцевих бюджетів. 

З метою впровадження завдань, спрямованих на розвиток внутрішнього туризму в 
регіоні, звітного періоду реалізовано комплекс заходів, проведено ряд виставок та 
обговорень та презентацій. 

У Дніпрі в березні 2020 року проведено  перший форум з туризму та гостинності 
“Dnipro Expo-2020”. Представники влади й територіальних громад, навчальних закладів, 
готельно-ресторанного бізнесу та сфери розваг зібралися, аби обговорити туристичний 
потенціал регіону.  

Власні туристичні цікавинки на форумі представили об’єднані громади 
Дніпропетровщини. Зокрема, Грушівська, Новоолександрівська, Підгороднянська, 
Петриківська, Богданівська, Межівська ОТГ та Миколаївська – Петропавлівського району. 

На форумі обговорювали, зокрема, як просувати український туристичний продукт на 
міжнародний ринок, популяризувати маловідомі об’єкти Дніпропетровщини, активізувати 
внутрішній туризм. Також серед дискусійних тем – перспективи розвитку сільського 
зеленого туризму та інновації в роботі туристичного менеджера. 

В рамках розвитку подієвого туризму щомісячно формується календар подій 
(фестивалі, ярмарки, свята та інші заходи, що проводяться на території області). Актуальна 
інформація розміщується на провідному туристичному порталі України IGotoWorld.com та 
на сайті ТІЦу м. Дніпра. 

 
1.20. Запровадження туристичного маршруту “Чарівне Присамар’я” 
У звітному періоді проєкт не реалізовувася.  Відсутнє фінансування. 

 
 
 
 

Стратегічна ціль 2: Розвиток сільських територій 
 

2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
2.1. Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з вирощування 

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

2.2. Створення спеціалізованих господарств по вирощуванню овочевих культур 
2.3. Створення простору для оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією 
2.4. Створення та підтримка сімейних молочних ферм на території області 
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За підсумками роботи підприємств харчової промисловості за січень – листопад 
2020 року індекс виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів склав 94,0% 
у порівнянні до аналогічного періоду минулого року.  

За січень – листопад 2020 року, у порівнянні з минулим роком, зросло виробництво: 
свинини свіжої чи охолодженої (туші, напівтуші) – на 6,6%; виробів ковбасних та подібних 
продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на 
їхній основі – на 5,6%; риби сушеної і в’яленої – на 24,8%; сиру свіжого неферментованого – 
на 17,5%; борошна пшеничного та пшенично-житнього – на 3,2%; крупи та борошна грубого 
помелу з м’якої пшениці та полби – на 31,7%; виробів макаронних неварених – на 28,1%; 
пива солодового – на 52,5% тощо. 

Обсяг реалізованої продукції, а саме: харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів за січень – листопад 2020 року склав 32,7 млрд. грн., що до всієї реалізованої 
промислової продукції області складає 8,6%. 

Виробництво валової продукції в усіх категоріях господарств області за січень – 
грудень 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року  
зменшилось на 15,6% (по Україні – на 11,5%), (попередні дані). Дніпропетровська область 
зайняла 18 місце серед областей України (у січні – грудні 2019 року – зросло на 10,0% – 4 
місце). 

Індекси сільськогосподарської продукції по підприємствах і господарствах населення 
склали відповідно 86,0% та 80,9%.  

Частка Дніпропетровської області у загальному виробництві продукції сільського 
господарства у 2020 році склала 5,9%, область посіла 4 місце після Вінницької, Полтавської 
та Харківської областей, у тому числі частка у виробництві продукції рослинництва – 5,7% 
(7 місце), а також у виробництві продукції тваринництва – 6,8% – 4 місце серед областей 
України. 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у розрахунку на одну особу 
населення за 12 місяців 2020 року склав 11230 грн. 

Агроформуваннями області у 2020 році з площі  1093,4 тис. га намолочено 
3573,0 тис. тонн зернових культур, у тому числі  озимої пшениці намолочено 1,98 млн. тонн 
на 67,2  тис. тонн більше від попереднього року; таким чином,  потреба області в 
продовольчому зерні на маркетинговий рік – 535,0 тис. тонн, в тому числі для потреб 
хлібопекарської промисловості – 250,0 тис. тонн (або 187,0 тис. тонн борошна) задоволена в 
повному обсязі.  

У 2020 році отримано хороший урожай ранніх технічних культур – накошено 
303,0 тис. тонн ріпаку, що на 7,0% більше, ніж у 2019 році. 

Карантинні заходи, пов’язані з CОVID-19, які були запроваджені навесні, 
ускладнювали проведення весняної посівної кампанії.  Господарства відчували перебої в 
постачанні палива, запасних частин, насіння, мінеральних добрив. Ускладнилась реалізація 
вирощеної продукції  на ринках. 

Через несприятливі погодні умови – тривалу літню посуху отримано менший урожай 
пізніх культур.  

Господарствами всіх форм власності зібрано  кукурудзи на зерно 741,6  тис тонн, на 
67,2  тис. тонн менше від попереднього року; накошено насіння соняшника 1009,0 тис тонн, 
на 439,2  тис. тонн менше ніж у 2019 році. 

Овочівництво в області займає одне з провідних місць серед інших галузей 
рослинництва. У 2020 році всіма категоріями господарств області отримано  464,7 тис. тонн 
картоплі, овочів відкритого ґрунту – 620,6 тис тонн, на рівні минулого року. Урожай картоплі 
та овочів повністю задовольняє потребу населення. 

Під урожай 2021 року було заплановано посіяти 699 тис. га (на рівні 2020 року) 
озимих зернових культур, із них озимих зернових колосових культур – 594 тис. га, у тому 
числі: озимої пшениці – 502 тис. га; озимого ячменю – 90 тис. га; озимого жита – 2,0 тис. га. 
Крім того, прогноз посіву озимого ріпаку становив 105 тис. га. 



14 
 

 

Згідно оперативних даних господарствами всіх форм власності посіяно всього –  
675,2 тис. га (96,6% до прогнозу) , у тому числі: озимої пшениці  –  497,0 тис. га (96,6% до 
прогнозу),  озимого ячменю  – 90,0 тис. га (100%), озимого жита – 1,44 тис. га (72,2%). Крім 
того, посіяно 86,8  тис. га (82,7%) озимого ріпаку. 

За 12 місяців 2020 року господарствами всіх форм власності реалізовано на забій 
329,8  тис. тонн худоби і птиці, вироблено 272,6 тис. тонн молока, 759,3  млн шт. яєць. 

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року у всіх категоріях господарств 
збільшився обсяг реалізації на забій худоби та птиці в живій масі на 2,4%, зменшилися 
виробництво молока – на 4,5%, яєць від птиці всіх видів – на 10,3%.  

Зважаючи на те, що в господарствах населення виробляється понад 75% молока, 
зменшення обсягів його виробництва обумовлене зменшенням поголів’я великої рогатої 
худоби у всіх категоріях господарств, зокрема у господарствах населення. Головними 
причинами відмови селян від вирощування великої рогатої худоби є збитковість, тривалий 
період вирощування худоби, низькі середні ціни реалізації на молоко та зростання частки 
сільського населення старше працездатного віку. 

Скорочення обсягів яєць спричинено зменшенням вирощування птиці промисловими 
птахофабриками. 

Станом на 1 січня 2021 року у всіх категоріях господарств утримується великої 
рогатої худоби 112,0 тис. голів, у тому числі корів – 64,8 тис. голів, свиней – 332,8 тис. голів, 
птиці – 19590,1 тис. голів. 

Проти відповідного періоду 2020 року збільшилась чисельність птиці всіх видів – на 
10,3%, зменшилося поголів’я великої рогатої худоби – на 2,4%, у тому числі корів – на 0,9% 
та поголів’я свиней – на 2,8%. 

В області розроблені такі регіональні програми: 
– 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 2020 році фінансування не виділено; 

– регіональна програма 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 2020 
році заходи Програми реалізовані за рахунок місцевих бюджетів на суму – 23503,2 тис. грн. 
та за рахунок інших джерел –  36513,6 тис. грн. 

У Покровському районі продовжує впроваджуватись проект з іноземними 
інвестиціями “Розвиток молочного бізнесу в Україні”, донором якого є Уряд Канади через 
Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, бенефіціаром є 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація. В рамках проекту об’єднання 
кооперативів “Господар” продовжує розвивати мережу збору. Організовано гуртовий продаж 
молока 6-ти кооперативів. Ціна за 1 літр молока для кооперативів склала від  
9,00 до 10,50 грн з ПДВ, додатково ведеться розрахунок за жирність вище базової.  
У 2020 році три ферми отримали технічну допомогу у вигляді обладнання для молочних 
ферм та фінансового забезпечення. 

Діє лабораторія з аналізів якості молока (юридична особа ТОВ “Дейрі Менеджмент 
Сістем”). 

З метою налагодження бухгалтерського обліку впроваджується програмне 
забезпечення 1С у шести залучених кооперативах (“Добробут Андріївки”, “Молочна ріка”, 
“Первоцвіт”, “Любава”, “Жовтневе””, “Екокрай Журавський”) – програма з обліку 
фінансових та не фінансових показників діяльності кооперативів PERFORMCOOP; 
проводяться навчання бухгалтерів.  

За участі українських та іноземних (зокрема, канадських) експертів проводиться 
регулярна навчальна робота з членами та персоналом кооперативів “Добробут Андріївки”, 
“Жовтневе”, “Любава”, “Первоцвіт”, “Молочна Ріка” (у Дніпропетровській, Запорізькій та 
Херсонській областях).  
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В області ефективно впроваджувались інвестиційні проекти за власні кошти 
підприємств. 

ДП “Націонал-Плюс” ПП “Націонал” Царичанського району – будівництво молочно-
товарної ферми з доїльної залою на 530 голів корів. 

ТОВ “Птахокомплекс “Дніпровський” Нікопольського району: 
будівництво ІІ черги птахоферми Катеринівська на 640 тис. голів курчат-бройлерів; 
будівництво І черги птахоферми с. Південне на 400 тис. голів курчат-бройлерів; 
реконструкція будівлі цеху забою та переробки м'яса птиці у комплекс забою та 

переробки м'яса птиці з будівництвом нових будівель та споруд на 10 тис. гол за годину. 
ТОВ “Стронг-Інвест” Апостолівського району – будівництво приміщень для 

утримання свиней на 12 тис. голів свиней. 
ТОВ “Сучасні Аграрні Інвестиції” Апостолівського району – реконструкція племінної 

ферми на 22 тис. голів свиней. 
Проблемним питанням в галузі тваринництва області – є зменшення виробництва 

молока. Покращення ситуації можливе за умови розвитку великотоварного виробництва та 
створення умов для розвитку скотарства в особистих господарствах населення шляхом 
організації малих сімейних ферм та розвинення мережі сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. 

В галузі ефективно впроваджуються інвестиційні проекти, проводиться модернізація 
та технічне переоснащення ферм і комплексів за власні кошти господарств. 

За рахунок іноземних інвестицій створюються сімейні молочні ферми, 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи з вирощування великої рогатої худоби, 
організовується приймання молочної сировини від населення та планується будівництво 
міні-заводу з виробництва молочної продукції. Вирішення зазначеної проблеми дасть змогу 
збільшити виробництво молока та покращити його якість. 
 

2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 
2.5. Підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння створенню малих 

підприємств у сільській місцевості 
Проектом передбачається підготувати інформацію та провести тренінги для 

популяризації самозайнятості населення на селі. Надати допомогу населенню у 
започаткуванні власного бізнесу, веденні підприємницької діяльності, підготовці бізнес-
планів. Провести факультативний курс “Ведення бізнесу в сільській місцевості” для учнів 
старших класів сільських шкіл. Організувати конкурс на найкращий бізнес-план, переможець 
якого отримає фінансову підтримку для його реалізації, можливо в рамках нових фінансових 
інструментів – надання мікрокредиту/гарантування позики. 

У 2020 році не виділялись кошти на реалізацію проєкту. 
2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 

2.6. Будівництво та  реконструкція водопровідної мережі  в населених пунктах 
Дніпропетровської області  

В рамках програми у 2020 році продовжувалась реалізація проєктів спрямованих на 
забезпечення населення області якісним питним водопостачанням. За 2020 рік збудовано та 
реконструйовано 28,2 км в Дніпровському та Новомосковському районах. 

 
2.7. Реконструкція очисних споруд 
В 2020 році видатки за даною програмою не передбачались. 
 
2.8. Капітальний ремонт водопроводів в населених пунктах області 
В 2020 році погашено кредиторську заборгованість по об’єкту “Капітальний ремонт 

насосної станції II-го підйому смт Васильківка Васильківського району”. 
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2.9. Будівництво розвідної водопровідної мережі в населених пунктах 
Дніпропетровської області 

В 2020 році видатки за даною програмою не передбачались. 
 
2.10. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт сільських вулиць.  
В 2020 році проводилиь роботи з капітального та поточного ремонту. Розроблялась 

проектно-кошторисна документація, погашена кредиторська заборгованість. Крім того, 
здійснюється експлуатаційне утримання доріг. 

 
2.11. Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров’я 
Проєкт у стадії реалізації. 

 
2.12. Придбання медичного обладнання для сільських амбулаторій 
Проект реалізовано. Придбано медичне обладнання, устаткування та засоби,  

необхідні для оснащення 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що 
будуються за рахунок коштів субвенції та співфінансування з обласного бюджету, на 
загальну суму 20714,879 тис. грн., в тому числі співфінансування з обласного бюджету - 
2476,924 тис.грн.  

 
2.13. Капітальний ремонт та реконструкція будівель закладів культури.  
2.14. Капітальний ремонт та реконструкція будівель закладів освіти сільських 

територій.  
2.15. Капітальний ремонт та реконструкція комплексів закладів спорту в сільській 

місцевості. 
Відповідно до рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII “Про обласний 

бюджет на 2020 рік” передбачено кошти обласного бюджету на реконструкцію та 
капітальний ремонт закладів соціально-культурного призначення, а саме: 2 амбулаторій, 30 
закладів освіти та 2 закладу культури в сумі 608,2 млн грн. 

Станом на 01.01.2020 використано 467,9 млн грн (76,9% від річних призначень). 
Завершено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти дитячих дошкільних 

закладів, НВК та шкіл у  Апостоловському, Синельникове та Покров, Дніпровському, 
Васильківському, Верхньодніпровському, Магдалинівському, Межівському, 
Новомосковському, Софіївському, Томаківському та Широківському районах. 

Введено стадіон у Верхньодніпровському районі. 
 
2.16. Розвиток системи електронного документообігу в місцевих органах влади. 
Починаючи з 2006 року в області запроваджено систему електронного документообігу 

на принципово новому рівні, що базується на використанні технології штрих-кодування, 
можливостей спеціального комп’ютерного обладнання, електронного цифрового підпису на 
базі програмного забезпечення “Автоматизована система управління документами  
“ДОК ПРОФ 3” (далі – СЕДО). До СЕДО підключено Дніпропетровську 
облдержадміністрацію та її структурні підрозділи, обласну раду, райдержадміністрації, 
райради, міські ради (5), об’єднані територіальні громади (57), сільські ради (1). 

У 2016 році СЕДО облдержадміністрації підключено до системи електронної 
взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). 

Також необхідно зазначити, що врегульовано питання щодо підключення структурних 
підрозділів Дніпропетровської облдержадміні-страції за рахунок бюджетних коштів, 
виділених ДП “Держінформресурс” шляхом інтеграції СЕДО з СЕВ ОВВ (лист Мінцифри від 
21.09.2020 № 1/06-3-4669). 

До системи електронної взаємодії органів виконавчої влади підключено 21 
структурний підрозділ облдержадміністрації. 
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У поточному році продовжено роботу з розвитку СЕДО в органах виконавчої влади та 
місцевого самоврядування Дніпропетровської області.  

Комплексна технологічна інфраструктура СЕДО включає 957 місць користувачів, 81 
базу даних, 1257 картотек та довідників системи, понад 110 комплектів електронних 
канцелярій. База електронних документів облдержадміністрації налічує 2 870 990 
документів, 3 085 478 образів; база обласної ради – 214 951 документ і 202 803 образи. 

Чисельність користувачів, підключених до системи електронного документообігу 
“ДОК ПРОФ” в ОТГ складає 171 особа. 

 
 
2.17. Впровадження Комплексної системи автоматизації управління бюджетною 

установою. 
Розроблено систему планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів 

Дніпропетровської облдержадміністрації, яка складається з декількох окремих підсистем 
(підсистема планування бюджету, підсистема фінансового обліку, підсистема планування та 
проведення конкурсних закупівель, підсистема документообігу, підсистеми публікації 
відкритих даних, тощо).  

Метою розроблення Інтерактивної системи планування, виконання та моніторингу 
місцевих бюджетів (далі – Система) є створення системи, що забезпечить актуальність, 
достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних, 
простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість на всіх стадіях 
планування та використання публічних коштів. 

Основними завданнями Системи є: 
забезпечення удосконалення процесів управління публічними коштами; 
автоматизація процесів формування звітності та сприяння прийняттю управлінських 

рішень; 
створення інструменту моделювання, прогнозування ситуацій у сфері управління 

фінансами, перевірки ефективності прийняття управлінських рішень; 
створення службових кабінетів, які дадуть можливість власникам кабінетів на 

єдиному регіональному ресурсі забезпечити процеси формування, використання та контролю 
бюджетів, публічних закупівель, надання звітності, оприлюднення публічної інформації; 

надання єдиних стандартів для управління публічними коштами на всіх рівнях; 
забезпечення стандартизації інтеграційних процесів та аналітичних параметрів між 

учасниками системи управління публічними коштами; 
створення системи єдиного глосарію, державних, регіональних та місцевих довідників 

(реєстрів) та їх інтеграція в Системі;   
забезпечення користувачів Системи навчальними матеріалами з основ управління 

публічними коштами. 
Створення Системи здійснюється на таких принципах: 
централізація, система створюється у централізованій архітектурі, яка передбачає, що 

зберігання та обробка інформації виконується в регіональному  телекомунікаційному центрі 
(далі – ТКЦ) на базі КП ГІКНВЦ ДОР, що забезпечує повний цикл функціональної обробки 
інформації; 

централізована система обробки та маршрутизації інформаційних запитів, 
постачальниками даних системи є структурні підрозділи облдержадміністрації, 
підпорядковані їм установи, обласна рада, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, державні, регіональні, місцеві реєстри даних (бази, довідники), система 
проведення електронних тендерів “ПРОЗОРРО” тощо; 

масштабованість, забезпечується готовність технічної інфраструктури до розвитку 
Системи у частині розширення функціональності, збільшення числа користувачів, що 
обслуговуються, підвищення якості сервісів, що надаються; 
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уніфікація інтерфейсів, усі види взаємодії із Системою та її компонентами 
реалізуються на основі єдиних уніфікованих стандартів; під час побудови інтерфейсу 
користувача системи повинні бути застосовані єдині правила та стандарти з урахуванням 
сучасних вимог до зручності інтерфейсу користувача; 

відкритість для взаємодії, у Системі реалізуються та підтримуються інтерфейси для 
взаємодії з іншими (зовнішніми) системами, що засновані на відкритих промислових 
стандартах міжсистемної взаємодії. 

Разом з тим, впровадження Системи призупинено у зв’язку з внесенням розробника 
програмного забезпечення до переліку юридичних осіб, до яких застосовуються 
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 21 червня 2018 року “Про застосування та внесення змін до персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. 

 
2.18. Реєстр територіальних громад Дніпропетровської області. 
Продовжується реалізація проекту налагодження типового програмного комплексу 

“Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі програмного забезпечення 
“Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3”. 

Підсистема “Реєстр територіальної громади” на базі Автоматизованої системи 
управління документами “ДОК ПРОФ 3” являє собою уніфіковане робоче місце по веденню 
Державного реєстру виборців та Єдиного державного демографічного реєстру (шляхом 
автоматизації надання звітів до ДРВ і ДМС) та веденню Реєстру територіальної громади. 

Забезпечує: 
Реалізацію адмінпослуг з реєстрації місця проживання / перебування і зняття з 

реєстрації місця проживання / перебування; 
Автоматичне формування звітів до Державного реєстру виборців; 
Автоматичне формування звітів до Державної міграційної служби; 
Автоматичне формування звітів довідок і заяв згідно Порядку реєстрації місця 

проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні; 
Автоматизоване формування довільних довідок, статистичних та аналітичних звітів. 
Є джерелом інформації для структурних підрозділів органів виконавчої влади та для 

комунальних підприємств. 
Основний очікуваний ефект від впровадження: 
Пришвидшення надання адмінпослуг; 
Автоматизація звітності; 
Аналітика і статистика; 
Інформаційна взаємодія з іншими реєстрами; 
Інформаційна взаємодія зі структурними підрозділами органів виконавчої влади та 

комунальними підприємствами. 
На теперішній час продовжується впровадження типового програмного комплексу 

“Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі програмного забезпечення 
“Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3”. До системи підключено 
59 ОТГ, загальна чисельність користувачів – 134. 

 
Стратегічна ціль 3: Екологічна та енергетична безпека 

3.1. Запровадження екологічного моніторингу області 
З метою забезпечення досягнення Стратегічної цілі “Екологічна та енергетична 

безпека” розроблено Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) 
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (далі – Програма), яку 
затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі 
змінами). Головною метою Програми є створення екологічно безпечних та комфортних умов 
для життя населення Дніпропетровської області. 

Одним з перспективних напрямів дій Програми є розбудова та вдосконалення 
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регіональної системи моніторингу довкілля. За період дії Програми загальний обсяг 
бюджетного фінансування за цим напрямом склав понад 70 млн. грн. 

З метою удосконалення мережі спостережень за станом атмосферного повітря та 
практичного впровадження системи регіонального моніторингу довкілля у рамках Програми 
за рахунок коштів обласного бюджету розроблено регіональний проект “Організація, 
розбудова та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом 
атмосферного повітря Дніпропетровської області” (далі – Проєкт), який дозволив визначити 
та обґрунтувати необхідну кількість стаціонарних постів спостереження, місця їх 
розташування, а також індивідуальний перелік забруднюючих речовин, що мають підлягати 
контролю. 

У рамках Проєкту одночасно здійснюється встановлення у містах області 
автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря безпосередньо у 
житлових зонах. Так, на території області вже встановлено 14 автоматизованих постів 
спостереження, які дають змогу цілодобово у режимі реального часу відстежувати ситуацію 
стосовно: концентрації в атмосфері забруднюючих речовин (двооксид сірки (SO2); двооксид 
азоту (NO2); оксид вуглецю (СО); сірководень (H2S); озон (O3); аміак (NH3); 
дрібнодисперсний пил (PM10); дрібнодисперсний пил (PM2,5)), а також метео- та 
радіаційних параметрів. Обладнання знаходиться на балансі КП “ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ” Дніпропетровської обласної ради”. 

Дані – у відкритому доступі на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 
(https://data.gov.ua). Крім того, за сприяння департаменту, вперше на офіційному веб-сайті 
Дніпропетровської облдержадміністрації (https://adm.dp.gov.ua – Екомоніторинг) у 
відкритому доступі запроваджено механізм online трансляції даних щодо стану 
атмосферного повітря у наступних містах області: Дніпро, Кам’янське, Жовті Води, 
Зеленодольськ, Нікополь, Павлоград, Покров. Відтепер кожен мешканець області зможе 
відстежувати ситуацію за станом атмосферного повітря у режимі реального часу. Інформація 
оновлюється кожні 2 хвилини.  

 
Роботи із розбудови мережі спостережень за станом атмосферного повітря планується 

продовжувати з тим, щоб повністю охопити територію області автоматизованими 
приладами. Протягом 2020 року за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на 
здійснення природоохоронних заходів, придбано та обладнано одну станцію аналізу якості 
повітря, а також референтну станцію аналізу якості поверхневих вод. 

Крім того в області функціонують три мобільні лабораторії, які дозволяють 
здійснювати оперативні спостереження за станом атмосферного повітря у будь-якій точці 
Дніпропетровщини. 

Систематичні спостереження за станом атмосферного повітря у межах 
Дніпропетровської області також здійснюються на постах спостереження, що належать 
Дніпропетровському регіональному центру з гідрометеорології (12), виконавчим комітетам 
Дніпровської, Криворізької і Кам’янської міських рад (12), та основним підприємствам-
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забруднювачам (44). 
Загалом існуюча мережа спостережень за станом атмосферного повітря в 

Дніпропетровській області складається з 83 постів спостереження, з яких 60 – автоматизовані 
23 – неавтоматизовані. 

Крім того, за ініціативи департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації в області реалізовано проєкт “Створення регіональної інформаційно-
аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища” (далі – Система). 
Метою проєкту є забезпечення системи постійного контролю за станом навколишнього 
природного середовища у регіоні з надмірним рівнем техногенного навантаження задля 
створення сприятливих та екологічно безпечних умов життєдіяльності громадян.  

У результаті створено єдину інтерактивну мапу щодо стану атмосферного повітря 
Дніпропетровської області на основі відображення інформації в online режимі від 
автоматизованих постів спостереження. Мапа буде знаходиться у відкритому доступі як для 
органів влади, так і для громадськості. 

Крім того, інформаційні шари Системи містять дані щодо стану поверхневих вод, 
відходів, родовищ корисних копалин та природно-заповідного фонду. 

Бюджет проекту складає 1,115 млн. грн. На його реалізацію кошти було виділено з 
обласного бюджету. Наразі Система працює у тестовому режимі (https://ecosystem.dp.gov.ua). 

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

проєкт є вкрай актуальним для промислового регіону з надмірним рівнем техногенного 
навантаження. 

Крім того за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 
природоохоронних заходів, були виконані наступні заходи, а саме: 

“Створення регіональної інформаційно-аналітічної системи моніторингу 
навколишньо-природного середовища” – розроблено програмний продукт, який буде 
складовою регіональної системи моніторингу навколишнього природного середовища; 

придбання обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний 
метод) – придбано 1 одиницю; 

придбання обладнання стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод – 
придбано 1 одиницю; 

організація роботи станцій аналізу якості повітря – отримано 12 сертифікатів повірки 
обладнання на 4-х стаціонарних станціях автоматизованої системи моніторингу 
атмосферного повітря у Дніпропетровській області. 

 
3.2. Розчистка гирл малих річок області 
У рамках Програми відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 

26.03.2020 № Р-227/0/3-20 “Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на 
здійснення природоохоронних заходів у 2020 році” в поточному році проводились роботи з 
покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річок по 4 проєктах, розпочатих в 
минулі роки, а саме: 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану старого русла річки Оріль 
на території Царичанського та Петриківського районів Дніпропетровської області – 
капітальний ремонт (у т.ч. ПКД та експертиза)” – проектом передбачено розчищення русла 
річки протяжністю 16,1 км, площа ділянки поліпшення умов – 75,62 га; 

“Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на території 
Іванівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області – капітальний 
ремонт (у т.ч. ПКД та експертиза)” – за проектом  сумарна довжина розчистки плес – 4,4 км, 
влаштування 3-х трубчатих переїздів, виконано коригування проєктно-кошторисної 
документації та проведено оцінку впливу на довкілля, отримано експертний звіт;  

“Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в Магдалинівському районі 
(у тому числі проектування)” – виконано:  

Капітальний ремонт дамб – 2 одиниці в районі сіл Михайлівка і Заорілля та 
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берегоукріплення; роботи виконано в повному обсязі, готуються документи для отримання 
сертифікату готовності об’єкту у 2021 році; 

“Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Мокра Сура в межах 
Сурсько-литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт 
(у тому числі ПКД та експертиза)” – виконано: капітальний ремонт 3-х водопропускних 
споруд, через погодні умови роботи за об’єктом не завершені в повному обсязі, влаштування 
огородження пішохідного містка та підходи до нього заплановано у 2021 році, у зв’язку з 
чим договір на виконання робіт пролонговано. 

  
3.3. Захист від підтоплення мешканців області 
В рамках Програми протягом 2020 року проводились роботи із захисту населених 

пунктів від підтоплення на 5 об’єктах, а саме: 
“Протиповеневі заходи на річках Самара і Бик Дніпропетровської області ( у т.ч. ПКД 

та експертиза)” – за проектом протяжність розчистки русла річки складає 4,285 км, 
розчищення водовідвідних каналів – 0,587 км, перекат – 1 шт. завершено коригування 
проєктно-кошторисної документації, проведено оцінку впливу на довкілля, отримано 
експертний звіт; 

 “Захист від підтоплення території с. Терно-Лозуватка Пʼятихатського району 
Дніпропетровської області – капітальний ремонт (у т.ч. ПКД та експертиза)” – проектом 
передбачено: розчищення р. Лозуватка – 0,513 км, розчищення водовідвідних каналів – 3,812 
км, капітальний ремонт водопропускних споруд – 8 шт., завершено коригування проєктно-
кошторисної документації та процедуру оцінки впливу на довкілля, отримано експертний 
звіт; 

“Захист від підтоплення центральної частини міста Апостолове Дніпропетровської 
області – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)” – проєктом передбачено 2 
пускових комплекси із загальними характеристиками: дощова мережа – 1,802 м, колодязі та 
камери 54 шт., локальні очисні споруди – 2 шт., завершено коригування ПКД та укладено 
договір на виконання робіт за результатами відкритих торгів; 

“Захист від підтопленя та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт 
Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (капітальний ремонт) (у тому 
числі ПКД та експертиза)” – проєктом заплановано розчистку русла річки протяжністю 4,7 
км та влаштування 2 водопропускних споруд, потребує коригування та проведення оцінки 
впливу на довкілля; 

“Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Кам’янка в 
смт Софіївка Дніпропетровської області (у тому числі проектування)” – заплановано 
влаштування 3 переходів водопроводів, у т.ч. дюкер – 1 шт., влаштовано  водопропускну 
споруду – 1 од., лоткова мережа – 55 м (16 лотків), вивезено вийнятий грунт на постійне 
місце складування та виконано роботи з благоустрою території у безпосередній близькості 
до житлових будинків, роботи виконано в повному обсязі, готуються документи для 
отримання сертифікату готовності об’єкта у 2021 році.   

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

епідеміологічної ситуації та забезпечить більш комфортні умови проживання мешканців 
області 

У звітному періоді фінансування не передбачено. 
 
3.5. Реконструкція та розширення каналізаційних очисних споруд області 
У звітному періоді фінансування не передбачено. 
 
3.6. Будівництво станції біологічного очищення не побутових стоків 
У звітному періоді фінансування не передбачено. 
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3.B. Поліпшення системи управління відходами 
З метою недопущення виникнення в населених пунктах стихійних звалищ, 

комплексного розуміння питання поводження з твердими побутовими відходами та 
враховуючи те, що пріоритетним напрямком поводження з відходами є їх сортування та 
переробка, на обласному рівні вперше рішенням Дніпропетровської обласної ради від 
29.07.2016 № 80-5/VIІ затверджено Дніпропетровську обласну стратегію поводження з 
твердими побутовими відходами (далі – Стратегія).  

Стратегією передбачено оптимізацію поводження з твердими побутовими відходами, 
в першу чергу 100 % забезпечення населення послугами з вивезення твердих побутових 
відходів, а також управління та організація роздільного збору сміття в кожному населеному 
пункті та районі області.  

Головними завданнями Стратегії є впровадження роздільного збору ТПВ; 
забезпечення населення якісною послугою з вивезення сміття; зменшення кількості полігонів 
до 6-ти регіональних; оптимізація витрат при транспортуванні сміття; оновлення парку 
техніки для вивезення сміття. 

Також, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р “Про 
затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року” затверджено 
Національний план управління відходами до 2030 року. 

Відповідно до вищезазначеного розпорядження облдержадміністраціям необхідно 
розробити та затвердити у дворічний строк за погодженням з Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів України регіональні плани управління відходами до 2030 року 
(кінцевий термін виконання – 20.02.2021).  

З метою забезпечення виконання в області заходів, спрямованих на системне 
вирішення проблем у сфері управління відходами, рішенням Дніпропетровської обласної 
ради від 13.12.2019 № 544-20/VIІ внесено зміни до Дніпропетровської обласної комплексної 
програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки 
(затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI,  
(із змінами), а саме: доповнено заходом “Розробка регіонального плану управління відходами 
та стратегічної екологічної оцінки регіонального плану управління відходами”.   

Цим же рішенням визначено відповідальних за виконання заходу: департамент 
житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, департамент 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації та органи 
місцевого самоврядування (за згодою), КП “Дніпропетровський обласний центр поводження 
з відходами ДОР” (за згодою). 

Дорученням голови Дніпропетровської обласної ради від 21.02.2020 № 10/1/8-20 на 
КП “Дніпропетровський обласний центр поводження з відходами ДОР” покладено 
організовувати загальну координацію заходів щодо розроблення регіонального плану 
управління відходами у Дніпропетровській області до 2030 року. 

На сьогодні розроблено проект регіонального плану управління відходами, розпочато 
процедуру стратегічної екологічної оцінки. 

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

вивезення, складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) 
У звітному періоді не передбачені видатки на надання послуг зі збору, вивезення, 

складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів. 
 
3.8. Створення системи поводження з ТПВ на території субрегіону “Західний Донбас” 
У березні 2017 року було підписано нову угоду про співпрацю між учасниками 

проекту регіону Західний Донбас. Згідно зі стратегією “Поводження з твердими побутовими 
відходами у субрегіоні “Західний Донбас” необхідно побудувати новий сміттєвий полігон в 
місті Павлоград і сміттєперевантажувальну станцію – в районі Першотравенська для того, 
щоб очистити регіон від стихійних звалищ і сміття на узбіччях. Проект спрямований на 



23 
 

 

втілення прогресивної і сучасної ефективної системи збору, вивезення, сортування, 
переробки та утилізації твердих побутових відходів на території СУБРЕГІОНУ “ЗАХІДНИЙ 
ДОНБАС”, яка була розроблена в рамках проекту технічної допомоги “Місцевий 
економічний розвиток міст України”. Проект буде реалізовано шляхом об’єднання зусиль 
влади, бізнесу та територіальних громад міст Павлограда, Тернівки, Першотравенська, 
Павлоградського та Петропавлівського районів, Вербківської та Богданівської сільських рад. 
Реалізація проекту планується за кошти іноземного інвестора та за підтримки компанії ДТЕК. 

 
3.9. Будівництво полігонів для складування твердих побутових відходів в 

Дніпропетровській області 
Тверді побутові відходи постійно  накопичуються на полігоні ТПВ, проблема 

накопичення відходів є дуже актуальною. Звалища твердих побутових відходів часто 
занедбані через їх хаотичне формування у результаті неорганізованого вивозу населенням. 
Трапляється скидання сміття на прилеглі до звалищ території, що призводить до збільшення 
площ звалищ.  

У звітному періоді не передбачені видатки на будівництво полігонів для складування 
твердих побутових відходів в Дніпропетровської області. 

 
3.10. Будівництво об’єкта “Станція переробки твердих побутових відходів” 
Необхідний орієнтовний обсяг фінансування по об’єкту становить 80,5 млн грн. З 

2006 по 2009 рік здійснювалось будівництво  будівлі станції. Обсяг фінансування становив 
14,7 млн.грн, фактично використано – 13,6 млн.грн. Через брак коштів реалізацію проекту у 
2009 році зупинено. На теперішній час – це об’єкт незавершеного будівництва. 

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

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

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

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

екомережі 
3.12. Збереження та відтворення біорізноманіття Дніпропетровської області, 

формування територіально-функціональної системи екологічної мережі 
З метою реалізації Програми за рахунок коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища обласного бюджету було заплановано виконання заходу “Розробка 
проекту схеми формування екологічної мережі області”. По заходу розроблено схему 
формування екологічної мережі області та графічно визначено території, зарезервовані під 
створення об’єктів природно-заповідного фонду. 

Зазначений проект складається з пояснювальної записки, 10 мап, 60 таблиць та 
картографічних схем по кожному району окремо, а також по 3-м містам. Об’єктом 
дослідження були природно-територіальні комплекси області, екосистемне біорізноманіття  
та об’єкти геологічної спадщини. Мета роботи – розроблення на основі всебічного аналізу 
біорізноманіття  та просторової організації ландшафтних комплексів детальної схеми 
національної екомережі. 

Визначено площі ключових територій екомережі для кожного району, в межах яких 
необхідно розвивати природно-заповідний фонд області. Здійснено детальне 
картографування всіх площ земельних ділянок, які відповідають критеріям щодо ядер і 
коридорів екомережі. Взято на облік усі території, де збереглися природні  або наближені до 
природних по ряду ознак ландшафти.  

Після розробки зазначеної схеми усі матеріали направлено до Дніпропетровської 
обласної ради. Обласна рада, в свою чергу, підтримала необхідність збереження природно-
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заповідного фонду нашої області, збереження її цілісності та охорони. Отже, рішенням 
Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/VII затверджено Проект схеми 
формування екологічної мережі Дніпропетровської області. 

На сьогодні зазначена схема використовується для опрацювання запитів (громадян, 
підприємств) стосовно наявності або відсутності об’єктів природно-заповідного фонду, а 
також територій зарезервованих для подальшого створення заповідних об’єктів на 
запланованих під будь-яку діяльність земельних ділянках. Також, зазначену схему 
направлено до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області для 
врахування в роботі при вирішені питань, пов’язаних з природоохоронними цінними 
територіями. 

Відповідно до Указу Президента України від 10.03.1994 № 79/94 національний 
природний парк “Орільський” включено до переліку територій, зарезервованих для 
наступного заповідання. Рішеннями Дніпропетровської обласної ради від 19.03.2002 №525-
22/ХХІІІ та від 22.03.2006 №768-33/ІV до переліку першочергових заходів віднесено 
створення національного природного парку, необхідних для реалізації Програми формування 
регіональної екологічної мережі Дніпропетровської області.  

На наступному етапі природний регіон Приорілля, як територію, перспективну для 
створення національного природного парку включено до Указу Президента України від 
01.12.2008 №1129/2008 “Про розширення мережі та територій національних природних 
парків та інших природно-заповідних об’єктів”. Національний природний парк “Орільський” 
також віднесено до переліку заходів, необхідних для реалізації обласної Програми.   

За результатами проведених робіт розроблено наукові обґрунтування, що включають 
в себе виявлення зростання у природних оселищах рослин та тварин зі Світового Червоного 
списку, Європейського Червоного списку, з Червоного списку та Червоної книги 
Дніпропетровської області, а також, видовий склад населення риб Орелі та водойм. 
Особливу цінність на території національного природного парку “Орільський” 
представляють природні діброви, які не тільки приймають важливу роль у формуванні 
рослинного покриву, але й позитивно впливають на навколишнє середовище. Розроблено 
картографічні матеріали, які включають в себе ситуаційні схеми у розрізі сільських рад по 
кожному району, загальні плани ОПЗФ на топографічній основі М 1:50000 та 1: 25000. 

Департаментом неодноразово було проведено наради з райдержадміністрації, 
головами сільських та селищних рад стосовно погодження матеріалів проекту створення 
національного природного парку “Орільський”.  

У зв’язку з вирішенням проблемних питань, які виникли при погоджені матеріалів 
проекту створення райдержадміністраціями, представниками департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації разом з науковими співробітниками та 
розробниками зазначеного проекту було здійснено виїзні наради до кожного району окремо.   

За результатами проведеної роботи погоджено матеріали по Царичанському та 
Юр’ївському районам. Згідно із погодженими матеріалам проектів створення були прийняті  
рішення Дніпропетровської обласної ради щодо їх створення. 

На сьогодні відсутні погодження по Магдалинівському, Петриківському та 
Новомосковському районам. 

З метою прийняття рішення про створення об’єкту природно-заповідного фонду 
Указом Президента України усі погодженні матеріали проектів створення по кожному 
району окремо, будуть направлені до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України. 

Указом Президента України від 11.04.2019 № 139/2019 “Про території та об’єкти 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення” створено (оголошено) 
ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Базавлуцький  прибережно-річковий 
комплекс”, загальною площею 3538,12 га, який розташовано в межах Нікопольського району 
Дніпропетровської області. 

Рішеннями Дніпропетровської обласної ради від 22.02.2019 № 457-16/VII “Про 
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внесення змін до рішень обласної ради від 22 вересня 2010 року № 783-27/V “Про створення 
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення” та від 24.03.2017 № 176-8/VII 
“Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської 
області” збільшено та змінено межі території регіонального ландшафтного парку 
“Дніпровські ліси” за рахунок лісових земель Петриківського району Дніпропетровської 
області, що зарезервовані для створення об’єкту природно-заповідного фонду 
“Петриківський”. 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 05.06.2020 № 605-23/VII “Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2012 року № 247-11/VІ “Про 
створення природно-заповідного фонду місцевого значення” збільшено територію 
регіонального ландшафтного парку “Самарські плавні” за рахунок лісових земель 
Новомосковського району Дніпропетровської області, що зарезервовані для створення 
об’єкту природно-заповідного фонду “Самарські плавні”. 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 05.06.2020 № 609-23/VII “Про зміну 
меж та категорії об’єкта природно-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого 
значення “Отченашкові наділи” на регіональний ландшафтний парк” затверджено зміну меж 
та категорії  ландшафтного заказника місцевого значення “Отченашкові наділи” на 
регіональний ландшафтний парк. 

Рішенням Дніпропетрвської обласної ради від 09.10.2020 № 656-25/VII “Про 
створення першої черги ландшафтного заказника місцевого значення “Лівобережний” 
створено в межах міста Дніпро ландшафтний заказник місцевого значення “Лівобережний” 
загальною площею 111 га. 

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 
природоохоронних заходів, були виконані наступні заходи: 

“Встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської 
області” – виготовлено 12 проєктів землеустрою з встановлення меж у натурі терторій 
природно-заповідного фонду на 944 га Новомосковського, Магдалинівського, Межівського, 
Нікопольського, Царичанського, Синельниківського, П’ятихатського, Юр’ївського районів 
та м. Кривий Ріг; 

“Розробка проектів створення (оголошення) об’єктів природно-заповідного фонду” – 
розроблено 2 проєкти об’єктів природно-заповідного фонду: регіональні ландшафтні парки 
місцевого значення – “Івано-Межиріцький” та “Малотернівський”, які збільшать розміри 
природно-заповідного фонду на території Варварівської ОТГ на 314 га. 

 
3.13. Облаштування зон відпочинку в парках області 
Проєкт в стадії реалізації. 

 
3.14. Відновлення гідрологічного режиму р. Оріль на межі Полтавської та 

Дніпропетровської областей 
Кошти зі спеціального фонду  обласного бюджету на реалізацію проєкту у звітному 

періоді  не виділялись. 
 

 
3.D.: Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 

 
3.15. Упровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної  власності      
В 2020 році не передбачено видатки за даною програмою. 
 
3.16. Сприяння у будівництві об’єктів з виробництва електричної енергії з енергії 

сонячного випромінювання (наземна сонячна електростанція) 
За 2012 ‒ 2020 роки у Дніпропетровській області було введено в експлуатацію та 

отримали “зелений” тариф 106 комерційних сонячних електростанцій (122 черги 
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будівництва), на яких здійснюють господарську діяльність 83 суб’єкта господарювання, 
загальною потужністю 1 124,6 МВт та             4 192 сонячних електростанції приватних 
домогосподарств, сумарною потужністю 114,5 МВт, з них 81 наземна сонячна електростанція 
(94 черги будівництва), загальною потужністю 1 113,8 МВт, тобто 90 % від загальної 
потужності сонячних електростанцій області.  

За 2020 рік встановлені та отримали “зелений тариф” 2 364 об’єкта сонячної 
енергетики, сумарною потужністю 164,7 МВт, з них 2 340 сонячних електростанції 
приватних домогосподарств, сумарною потужністю 61,95 МВт, наземних сонячних 
електростанцій 11 та 5 додаткових черг до раніше збудованих наземних сонячних 
електростанцій, сумарною потужністю 99,1 МВт, яка на 89% менше ніж за минулий рік.  

За 11 місяців 2020 сонячними електростанціями вироблено                                   1,2 
млрд кВт*год електричної енергії, в тому числі наземними сонячними електростанціями 1 
155,7 млн кВт*год, що на 725,9 млн кВт*год або в 2,7 раз більше ніж за 2019 рік. 

Сонячними електростанціями приватних домогосподарств за минулий рік вироблено 
118,8 млн кВт*год, що на 75 млн кВт*год або в 3 рази більше ніж за минулий рік. 

Слід зазначити, що всі наземні сонячні електростанції на території області, побудовані 
за рахунок коштів інвесторів без залучення будь-яких бюджетних коштів. 

Важливою складовою генерації електроенергії з сонячного випромінювання є 
можливість передачі її в об’єднану енергетичну систему України, для чого потрібно 
отримати технічні умови на приєднання об'єкта до електричних мереж, які видаються 
оператором системи розподілу (електропередавальною організацією) незалежно від форми 
власності. Приєднання об'єкта до електричних мереж – це довготривалий та складний 
процес, особливо для великих об’єктів генерації, тому що таке приєднання відноситься до 
нестандартних. Серед перепон на шляху приєднання, підчас реалізації проєкту “зеленої” 
енергетики, слід відмітити: постійні зміни законодавства, вартість приєднання, технічний 
стан електричних мереж та терміни приєднання. 

 
3.17. Сприяння у спорудженні вітроелектростанції 
Виробництво електроенергії з енергії вітру в області представлено лише вітряком, 

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

За інформацією, яка отримана від міськвиконкомів, райдержадміністрацій, ОТГ у 
поточному році, будівництво вітрових електростанції на території області у період 2020 ‒ 
2022 років не планується. 

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

закладів охорони здоров’я області 
Проєкт у стадії реалізації. Тривала процедура реалізації проекту, обумовлена 

вимогами Операційного посібника Програми. 
 
3.19. Проведення реконструкції електричних  мереж вуличного освітлення  
В 2020 році не передбачено видатки за даною програмою. 
 
3.20. Упровадження інноваційних енергозберігаючих технологій  у будівлях 

бюджетної сфери області  
В 2020 році не передбачено видатки за даною програмою. 
 
3.21. Будівництво та реконструкція автономних котелень в будівлях бюджетної сфери  
В 2020 році не передбачено видатки за даною програмою. 
 

Стратегічна ціль 4: Розвиток людського капіталу 
4.А.: Освіта для зайнятості 
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4.1. Підвищення якості та рівного доступу до загальної середньої освіти у навчальних 
закладах області 

4.2. Новий освітній простір для кожної дитини 
4.3. Забезпечення сучасними засобами навчання заклади освіти  області 
Посилення спроможності територіальних громад, а також сприяння розвитку 

сільських територій, зокрема, шляхом збільшення обсягів надання фінансової підтримки 
органам місцевого самоврядування для впровадження реформи у сфері освіти, у тому числі, 
модернізації опорних шкіл, придбання шкільних автобусів, закупівля засобів навчання та 
обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, закупівля сучасних меблів 
для початкових класів нової української школи, закупівля комп’ютерного обладнання для 
початкових класів, закупівля обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних 
приміщень, засобів навчання для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у 
експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти.  

У Дніпропетровській області забезпечується конституційне право і державні гарантії 
338 877 учнів закладів загальної середньої освіти на здобуття загальної середньої освіти у 
841 закладі загальної середньої освіти.  

З метою задоволення потреб населення у дошкільній освіті та зменшення черг на 
влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади в області створюються додаткові місця 
дошкільної освіти шляхом збільшення обсягів будівництва і реконструкції приміщень 
закладів дошкільної освіти, розширення мережі навчально-виховних комплексів “школа – 
дитячий садок”, відкриття нових груп у функціонуючих дитячих садках. 

У 2020 році в області створено 107 додаткових місць дошкільної освіти, а саме:  
створено 1 дошкільний підрозділ на 17 місць при закладі загальної середньої освіти: 

с. Лисківка, Царичанська ОТГ, Царичанський район; 
реконструйовано 2 заклади дошкільної освіти на 35 місць: с. Петрівка 

Миколаївської ОТГ Петропавлівського району (15 місць) та Червоний Тік Грушівської ОТГ 
Апостолівського району (20 місць); 

відкрито 3 додаткові групи на 55 місць при функціонуючих закладах дошкільної 
освіти: м. Дніпро (20 місць), с. Дерезувате Синельниківського району (20 місціь), с. Мар’є-
Дмитрівка Девладівської ОТГ Софіївського району (15 місць). 

З метою створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, 
запровадження профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку осіб, раціонального 
та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів освіти, 
їх модернізації у період із 2016 року, керуючись розпорядженням голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації від 11.03.2016 № Р-106/0/3-16 “Про модернізацію мережі 
загальноосвітніх навчальних закладів у сучасних умовах соціально-економічного розвитку 
територій Дніпропетровської області”, реалізовуючи основні напрями розвитку освіти, 
органами місцевого самоврядування Дніпропетровської області прийнято рішення щодо 
створення 50 опорних шкіл та 97 філій, які оснащено сучасною матеріально-технічною базою 
(обладнано кабінети для викладання фізики, хімії, біології, інформатики та іноземної мови, 
шкільні меблі, спортивний інвентар, мультимедійні комплекси). 

Органами місцевого самоврядування забезпечується доступність середньої освіти для 
всіх громадян, які проживають на відповідних територіях та триває процес створення 
опорних шкіл та їх філій. 

Забезпечує доступність до місць навчання шкільний автопарк Дніпропетровщини, 
який складається із 476 одиниць транспорту, що здійснює стовідсоткове підвезення майже 22 
тисяч учнів, дітей та педагогічних працівників сільської місцевості. 

 Із метою впровадження реформи у сфері освіти у 2020 році на заклади освіти 
Дніпропетровської області затверджено субвенції з державного бюджету, а саме: 

Видатки на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної 
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин  у сумі 354,2 тис. грн, відповідно 
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1012-р “Про розподіл 
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резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році” 
та розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 27.05.2020 № Р-
361/0/3-20 “Про затвердження Порядку використання у 2020 році субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів 
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин”. 

За звітний період профінансовано заклади відповідно до затверджених та наданих 
пропозицій на загальну суму 339,4 тис. грн. 

Видатки на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 
закладів загальної середньої освіти у сумі 49,8 тис. грн, відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 18.12.2018  № 1012-р “Про розподіл резерву коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році” та розпорядження голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації від 27.05.2020 № Р-362/0/3-20 “Про затвердження 
Порядку використання у 2020 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на забезпечення належних 
санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти”, виконання 
100 відсотків. 

Видатки на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у сумі 
1675,8 тис. грн, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 
№ 964-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2018 рік” та розпорядження голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації від 27.05.2020 № Р-363/0/3-20 “Про затвердження Порядку 
використання у 2020 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання 
для оснащення ресурсних кімнат”. 

За звітний період профінансовано заклади відповідно до затверджених та наданих 
пропозицій на загальну суму 1213,9 тис. грн. 

Видатки на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної 
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин у сумі 35,9 тис. грн  (надано 
Червоногригорівській селищній ОТГ), відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18.12.2018 № 929-р “Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції 
для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році” та 
розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 27.05.2020                  
№ Р-364/0/3-20 “Про затвердження Порядку використання у 2020 році субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах 
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин”, виконання 100 
відсотків. 

Видатки на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 
загальної середньої світи (видатки розвитку) у сумі 32736,5 тис. грн відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р “Деякі питання 
використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”. 

За звітний період профінансовано заклади відповідно до затверджених та наданих 
пропозицій на загальну суму 30909,3 тис. грн. 

Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII “Про 
обласний бюджет на 2020 рік” зі змінами та доповненнями затверджені видатки: 

на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 
особливими освітніми потребами (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 27.11.2019 № 1106-р “Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам” та умовами співфінансування, як міжбюджетні 
трансферти від районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів сільських, 
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селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад) на загальну суму 
59 291,1 тис. грн; 

За звітний період департаментом освіти і науки облдержадміністрації проведено 
процедуру закупівлі шкільних автобусів у кількості 32 одиниць на загальну суму 58,9 млн.грн. 
(договір від 31.07.2020 року №01). 

На придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, 
в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти для комунального закладу освіти 
“Навчально-реабілітаційний центр №12” Дніпропетровської обласної ради” (відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р “Деякі питання 
використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”) на 
загальну суму 1 000,0 тис. грн. Станом на 01.01.2021 року касові видатки складають 
458,49 тис. грн. 

На оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 
освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для 
навчальних кабінетів і SТЕМ-лабораторій (відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27.11.2019 № 1109-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерством освіти і науки на 2019 рік”) на загальну суму 58 598,6 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 року департаментом освіт і науки облдержадміністрації 
здійснено державні закупівлі обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій для 
закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної освіти) на 
загальну суму 9 061,74 тис. грн. 

Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
“Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 
115 664,1 тис. грн.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 (зі 
змінами), наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 04.05.2020 
№ 216/0/212-20 видатки спрямовані на закупівлю засобів навчання та обладнання для 
навчальних кабінетів початкової школи, на закупівлю обладнання, інвентарю для 
фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної 
та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої 
освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової 
освіти. Станом на 01.01.2021 рік профінансовано заклади освіти відповідно до затвердженого 
помісячного плану видатків у сумі 110 162,9 тис. грн. 

Обсяг міжбюджетних трансфертів з місцевого бюджету на реалізацію програми 
“Спроможна школа для кращих результатів” за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету у сумі 94 203,003 тис. грн. (як 90 відсотків співфінансування за кошти державного 
бюджету та співфінансування у розмірі 10 відсотків від районних державних адміністрацій 
та виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад). 

Станом на 01.01.2021 року профінансовано заклади освіти відповідно до 
затвердженого помісячного плану видатків у сумі 13 677,782 тис. грн. 

Повернуто до державного бюджету 525,220 тис. грн. 
Видатки спрямовані на  проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і 

корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами, які здобувають 
освіту. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 (зі змінами) 
та наказу Департаменту від 15.01.2020 №22/0/212-20 затверджено розпис на загальну суму 33 
210,9 тис.  грн (видатки споживання – 23 348,1тис. грн. та видатки розвитку 9 862,8 тис. грн),.  

Станом на 01.01.2021 року виконання складає 100 відсотків. 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції, як видатки споживання відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам” в тому числі: 
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видатки на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників Інклюзивно-
ресурсних центрів, затверджено розпис рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 
03.12.2019 № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” зі змінами та доповненнями та 
наказом Департаменту від 15.01.2020 № 23/0/212-20 на суму 47 356,169 тис. грн (за звітний 
період профінансовано 40 310,665 тис. грн. 

Видатки на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників приватних закладів 
загальної середньої освіти, затверджено рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 
13.12.2019 № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” зі змінами та доповненнями та 
наказом Департаменту від 10.02.2020 № 78/0/212-20 на суму 6 682,450 тис. грн (за звітний 
період профінансовано 6 682,450 тис. грн.), виконання 100 відсотків. 

Видатки на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників відділу освіти 
Томаківського району, затверджено рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 
13.12.2019 № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” зі змінами та доповненнями на 
суму 492,8 тис. грн (за звітний період профінансовано 492,8 тис. грн), виконання 100 
відсотків. 

Отже, державна освітня політика, яка послідовно проводиться в області, націлена на 
реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, 
забезпечення матеріальних та організаційних засад модернізації галузі, її інтеграції до 
європейського освітнього простору та переорієнтації на задоволення усього комплексу 
освітніх потреб населення. 

 
4.В.: Підвищення громадської активності мешканців 

4.4. Навчання демократії через дебати 
У звітному періоді на реалізацію проєкту кошти не виділялись. 
 
4.5. Забезпечення молодих сімей доступним житлом 
З метою створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва у 

Дніпропетровській області на період до 2020 року департаментом розроблено та затверджено 
регіональну програму розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 
період 2015 – 2020 роки, (рішення обласної ради від 23.01.2015 № 609-29/VI зі змінами). По 
зазначеній програмі здійснюється фінансування за рахунок коштів обласного бюджету та 
місцевого бюджету на надання та обслуговування кредитів індивідуальним сільським 
забудовникам та молоді. 

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

театрів, майстер-класів, семінарів для всебічного розвитку творчих здібностей студентів 
З  метою створення умов для самореалізації молоді у творчому пошуку в межах 

основних культурно-мистецьких заходів за 2020 рік проведено 4 виставки, 3 семінари та 41 
фестивалів та конкурсів, з яких: виставка “Квантовий стрибок Шевченка”, виставки з 
популяризації Петриківського розпису, “Європейський музичний форум”, міжнародний 
етномузикознавчий симпозіум “Актуальні питання східноєвропейської етномузикології”, 
обласний фестиваль “Козацькі пісні Дніпропетровщини”, III обласна освітньо-культурна 
конференція по збереженню нематеріальної культурної спадщини “Збережемо спадщину 
разом”, заходи з відзначення Дня Незалежності України, відкритий  конкурс виконавців на 
струно-смичкових інструментах учнів  мистецьких  шкіл “Юний скрипаль”, відкритий 
конкурс серед учнів фортепіанних відділів мистецьких  шкіл “Юний віртуоз”, відкритий 
захід у Південному регіоні   “Бандура. Сучасні ритми”, 46 відкритий міський фестиваль – 
конкурс академічної духової музики “Чарівна флейта”, відкритий  конкурс виконавців на 
народних інструментах “Україно моя”, Конкурс на краще виконання української п`єси 
студентів спеціалізації “Фортепіано” та низка інших фестивалів та конкурсів.  

 
4.7. Благоустрій територій населених пунктів області 
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У 2020 році з метою поліпшення екологічної ситуації в населених пунктах області та 
створення максимального рівня комфорту та затишку для мешканців здійснюється реалізація 
13 проєктів (м. Кривий Ріг, м. Жовті Води, м. Марганець, м. Павлоград, м. Синельникове, 
Дніпровському, Васильківському,  Межівському, Покровському , Софіївському,  
Царичанському та Томаківському районах). 

 
4.8. Активізація сільських громад та поліпшення благоустрою території шляхом 

самоорганізації мешканців ОТГ 
У звітному періоді для проведення заходів кошти не виділялись. 
 
4.9. Створення Агенції місцевого розвитку Слобожанської територіальної громади 
Прийнята Кабінетом Міністрів України в квітні 2014 року “Концепція реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні” започаткувала 
реформу місцевого самоврядування в Україні. Результатом реформи є передача частини 
повноважень і ресурсів (у тому числі фінансових) з центрального на рівень базових 
територіальних громад. Зміни призвели до необхідності територіальних органів брати 
відповідальність за місцевий, в тому числі, економічний розвиток. 

В якості одного з механізмів, які повинні стимулювати місцевий розвиток після 
передачі на місцевий рівень додаткових повноважень, відповідно до Закону України “Про 
засади державної регіональної політики” є Агенції регіонального розвитку. Створення 
інструментарію для отримання необхідного фінансування на розвиток територій на певних 
умовах від підприємців, грантів внутрішніх та міжнародних донорів, коштів державного 
бюджету, – непросте завдання, з яким стикаються суб’єкти, що працюють та проживають на 
певній території. Світовий досвід показує, що найкраще з цими завданнями справляються 
Агенції місцевого розвитку (далі – АМР).  

АМР основну увагу приділяють роботі на місцевому рівні, безпосередньо реалізуючи 
або беручи участь в реалізації місцевих розвиткових проєктів і програм, взаємодіють з 
підприємствами, відіграють роль місцевого партнера на відповідному рівні. 

Слобожанською ОТГ Дніпропетровської області розроблено Програму створення 
Агенції місцевого розвитку Слобожанської територіальної громади на 2017-2018 роки, 
затверджену рішенням 19 сесії Слобожанськкої селищної ради VII скликання від 22.06.2017 
№ 824-19/VII, з метою сприяння розвитку громади, окремих її територій шляхом реалізації 
програм та окремих проєктів, направлених на сталий соціально-культурний розвиток, 
створення умов для позитивних структурних змін в економіці та розвитку малого та 
середнього бізнесу, створення нових робочих місць, залучення зовнішніх інвестицій та позик 
в економіку, формування позитивного іміджу громади. 

У реалізації великих проєктів необхідними складовими співпраці є прозорість, 
результативність, знання проектного менеджменту, ефективна комунікація, якісна звітність. 
Проте не в кожному населеному пункті знайдеться достатня кількість спеціалістів, здатних 
розробляти та якісно реалізовувати подібні проєкти. 

З метою вивчення світового досвіду та за фінансової підтримки програми DOBRE, в 
рамках Національної програми обміну досвідом для об’єднаних громад – партнерів DOBRE, 
з 9 по 16 березня 2019 року відбувся навчальний тур “Кращі практики: інституції місцевого 
розвитку” до трьох міст – обласних центрів: Львів, Чернівці та Івано-Франківськ. До складу 
делегації від Слобожанської ОТГ увійшли депутати селищної ради, представники 
виконавчого комітету селищної ради та громадськості, члени Координаційної ради МЕР та 
Молодіжної ради. 

Члени делегації ознайомилися з процесом створення та діяльністю успішно діючих 
інституцій місцевого розвитку в обласних центрах, їх взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, громадськістю та бізнесом, організаційно-правовими формами та 
напрямками діяльності тощо.  



32 
 

 

Так, під час навчального туру делегація Слобожанської ОТГ ознайомилася з 
діяльністю 11 інституцій розвитку міст Львова, Чернівці та Івано-Франківська (КЗ “Інститут 
міста”, URBAN бібліотека (філія Централізованої бібліотечної системи міста Львова), Центр            
ім. митрополита Андрея Шептицького (ресурсно-інформаційний центр Українського 
католицького університету), Буковинський центр реконструкції і розвитку, ГО “Буковинська 
агенція регіонального розвитку”, Україно-канадський “SBEDIF-BUSINESS CENTER”, ГО 
“Тепле місто” та інші). 

За результатом навчальної поїздки на черговому засіданні Координаційної ради МЕР 
було розглянуто найбільш прийнятні для нашої громади організаційно-правові форми 
інституції місцевого розвитку та прийнято рішення, що першим етапом створення Агенції 
має  бути створення та розвиток Центру громадської активності або Молодіжного центру, на 
базі яких може одночасно проводитись пошук ділових та активних членів громади та їх 
навчання для наступної роботи в АМР (п. 2 Протокол № 6 від 17.04.2019 року). 

З врахуванням вищезазначеного, у червні 2019 року створено КЗ “Молодіжний центр 
СМАРТ Слобожанської селищної ради” (рішення селищної ради від 27.06.2019 № 2000-
38/VII) та затверджено його структуру у кількості 4 штатних одиниць.  

Рішенням  селищної ради від 15.10.2020 № 2867-49/VII затверджено Положення про 
КЗ “Молодіжний центр “СМАРТ” ССР (далі – Молодіжний центр) в новій редакції. 
Відповідно до Положення Молодіжний центр отримав додаткові повноваження та функції, у 
тому числі Агенції МР. Так, на даному етапі на базі Молодіжного центру проводяться 
навчання, у тому числі в режимі on-line, з питань проектного менеджменту та інших питань 
розвитку громади. Одночасно, з числа тренерів, експертів та учасників тренінгів 
здійснюється пошук кандидатів для роботи в Агенції МР. З метою обміну досвідом щодо 
організації діяльності Агенції МР представники виконкому селищної ради та Молодіжного 
центру у серпні 2020 року відвідали успішно діючу Агенцію розвитку Широківської ОТГ 
Запорізької області та ознайомилися з напрямками її діяльності, кращими практиками та 
реалізованими проектами розвитку громади. 

 
4.10. Популяризація елементів традиційної культури Дніпропетровщини 
Для збереження культурної спадщини та підтримки розвитку культури за звітний 

період реалізовано низку заходів з охорони культурної спадщини: 
Проведено вивчення картографічних та інших наукових і архівних матеріалів, 

визначено виконавця послуги і проведено польовий та камеральний етапи щодо визначення 
меж територій 250 пам’яток археології. Понадпланово проведено вивчення картографічних 
та інших наукових і архівних матеріалів, визначено виконавця послуги і проведено польовий 
та камеральний етапи щодо визначення меж територій 282 пам’яток археології. 

Проведено аналітику наявної інформації та матеріалів, вибір об’єктів культурної 
спадщини для виготовлення облікової документації (паспортизації), підготовлено вимоги та 
визначено виконавця послуг, забезпечено фаховий розгляд та отримано облікову 
документацію на 3 пам’ятки архітектури місцевого значення та 1 пам’ятку археології 
національного значення. 

Видано друком збірку “Пам’ятки історії та культури Софіївського району” та 
понадпланово – збірку “Пам’ятки історії та культури м. Покрова”: визначено виконавця 
послуги з видавництва збірки та проведено роботу з видавником з підготовки збірки до друку 
(вичитка текстів після набору, внесення редакторських правок, формування посилань на 
сторінки у покажчиках, погодження обкладинок та форзаців, ін.), загалом підготовлено 406 
матеріалів.   

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

презентацій для взаємозбагачення національних культур 
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Задля проведення 28-го фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду 
Придніпров’я “Січеславна” для взаємозбагачення національних культур з обласного 
бюджету заплановано та використано 199,9 тис. грн.   

У сфері популяризації та доступності театральної діяльності на виїзні творчі виступи 
мистецьких колективів обласних театрально-концертних закладів в сільських районах та 
малих містах області за звітний період було здійснено 8 виїздів за власні кошти 
(49,2 тис.грн). Можливість самостійного фінансового забезпечення театрально-концертних 
закладів є однією з ключових складових Стратегії. 

Масштабні виїзні заходи були проведені: 
КПК “Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр» 

ДОР” у смт. Межова “№13”, “Хоробре серце” (2 виїзди). 
ОКПК “Дніпропетровський академічний театр опери та балету” у смт Софіївка -

святковий концерт, присвячений 8 березня. 
У КЗК  “Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім. 

Т.Г.Шевченка” у смт Губиниха - вистава “Вечори на хуторі поблизу Диканьки”. 
КП “Дніпропетровський будинок органної камерної музики” ДОР у  м.Апостолове та 

с. Нива Трудова - концерт до 8-го березня “Букет мелодій”. 
КПК  “Академічний фольклорно-хореографічний ансамбль “Славутич” ДОР у с.Чаплі 

– концертна програма “Україно, земле моя”. 
У поточному періоді за власні кошти театральних закладів поставлено 164  

прем’єрних вистави. Для інформування глядачів у 2020 році 1319,9 тис.грн власних коштів 
театрально-концертних закладів направлено на рекламу та розповсюдження флаєрів. 

Наймасштабнішими були: 
У КЗК  “Дніпровський академічний український музично-драматичний театр 

ім. Т.Г.Шевченка” глядачам представлені прем’єри  “Пригоди “небравого” вояка Шрамка”, 
“Обережно – жінки!”, “Де твій брат, Авель?”, “КАТ (“Persona Grata”)”, “Хто кому 
Рабинович? ”, “Вінні-Пух і його друзі”. 

У КПК “Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр” 
ДОР” відбулись прем’єрні вистави: “Неймовiрна Арктика”, “Мертві душі”, “Єзоп”, 
“Скажений день”, “Мері Попінс”. 

У КПК  “Дніпровський академічний театр драми та комедії” ДОР” відбулись 
прем’єрні вистави “Ключі від серця”, “Стриптиз”, “Лісова пісня”, “Всі чоловіки зраджують”, 
“Ф.А.Р.Ш.”, “А що буде з третім”. 

У КП “Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики” ДОР” відбулись 
прем’єрні програми: “Веселі новорічні пригоди”,  “Органний зорецвіт”, “Музика Вічності”, 
“ИбоМладенецродился нам…”, “Класика Великих Століть”, “Музика – моя доля. Неповторна 
Барбара Стрейзанд”, “Музики ніжний дотик”, “Музичні сфери”, “Au clair de la lune”            
(“В місячному сяйві”), “Любов – Сам Бог в твоїх очах…”, “Клавішний меридіан”, “Зимова 
казка”, “Італія. Німеччина. Музична велич епох”, “Музичне рандеву”, “Сучасна музика в 
Древньому Храмі”, “Органовий, фортепіановий та клавесиновий речиталь”, “Скарби 
Органової музики”, “Формула кохання”, “Музика французьких композиторів від 
королівської доби до ХХ ст.”, “Поема музики та кольору”, “Вечір з віртуозами”, 
“Дивертисменты&аплодисменты”, “… І кожен звук величний та бездонний”, “Мистецтво 
милозвуччя”, “Світи Органу”, “Букет мелодій”, “Органовою палітрою”, “Тріумф бароко”, “У 
кожної ноти свій власний політ”, Під Знаком “Віртуози”, “Різдвяна симфонія”,  “В музичній 
аурі”, “Новорічне сузір’я”. 

 
4.12. Популяризація елементів традиційної культури Дніпропетровщини, розвиток 

козацтва в контексті культурологічної історії Наддніпрянщини шляхом видання книг, 
листівок, буклетів, путівників, каталогів, збірок статей тощо 

Популяризацію елементів традиційної культури реалізовано через тематичні виставки 
в музеях та бібліотеках області, зокрема, Дніпропетровським національним історичним 
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музеєм ім.Д.І.Яворницького замовлено науковцям області та надруковано другу книгу-
монографію “Етнонаціональний світ Придніпров'я” (частина ІІ) (1000 примірників на 
загальну суму 155,0 тис. грн), проведено презентацію книги для громадськості області. 

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

конкурсів для взаємозбагачення національних культур 
З метою збереження культурної спадщини та підтримки розвитку культури в області 

закладами культури були проведені 12 майстер-класів, з них: майстер-класи заслуженого 
майстра народної творчості України Тетяни Анатоліївни Гарькавої та її вихованців з 
Петриківського розпису з метою популяризації даного розпису, майстер-клас викладача 
вищої категорії,  музикознавця Скуратовської О.В. за темою “Сучасний підліток та 
музиканти у перуках: діалог епох”, в рамках 46 Відкритого  міського конкурсу  виконавців на 
духових та ударних інструментах “Чарівна флейта” майстер – класи: заслуженого артиста 
України, в.о. професора Харківського національного університету мистецтв 
ім. І.Котляревського, лауреата Міжнародного конкурсу Юрія Тарарака (труба), кандидата 
мистецтвознавства, доцента, проректора Дніпропетровської музичної академії ім.М.Глінки 
Валерія Громченка (кларнет), заслуженого  діяча мистецтв України, професора Харківського 
національного  університету мистецтв ім. І.Котляревського, лауреата Міжнародного 
конкурсу Валерія Алтухова (кларнет), заслуженої артистки України, солістки Національного 
академічного театру опери та балету України  ім. Тараса Шевченка Ольги Фомичової (вокал), 
заслуженого діяча мистецтв України, диригента Національного академічного театру опери та 
балету України  імені Тараса Шевченка Алли Кульбаби “Робота з симфонічним оркестром”; 
у музейних закладах обласного підпорядкування відбулося 164 музейні виставки для 
цільових аудиторій та 45 інтерактивні виставки. 

        
Реалізація вищезазначених заходів дозволяє створити сприятливі умови у духовному 

відродженні, розвитку національної культури, підвищення рівня культурного обслуговування 
населення, забезпечення доступу населення до культурних надбань, розширення надання 
культурно-дозвільних послуг населенню, підготовки для закладів культури спеціалістів з 
мистецькою освітою, створити сучасний імідж обласних закладів культури та збільшити 
кількість відвідувачів. 

Враховуючи обмеження, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та враховуючи 
подовження терміну карантину на території України не всі заходи, визначені Планом 
реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, були 
виконані в повному обсязі. 

 
4.14. Проведення культурологічного заходу: П’ятого Всеукраїнського музейного 

фестивалю “Музеї та виклики часу”. 
Для проведення заходу у звітому періоді кошти не виділялись, але у музейних 

закладах обласного підпорядкування відбулися 164 музейних виставки для цільових 
аудиторій та 45 інтерактивних виставок. 

 
4.15. Створення центру спортивно-патріотичного виховання 
Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року №428-15/V 

створено комунальний заклад “Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного 
виховання, відпочинку та туризму” Дніпропетровської обласної ради” (далі - Центр). Метою 
діяльності Центру є методичне супроводження, впровадження та розвиток альтернативних 
форм відпочинку дітей та молоді області, підвищення рівня військово-патріотичного 
виховання молоді, формування традицій здорового способу життя, позиціонування 
Дніпропетровщини, як регіону з великими можливостями екологічного молодіжного руху. 
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Закладом протягом 2020 року реалізовано наступні проєкти: 
- підписано угоди про співпрацю з 11 організаціями та установами, що займаються 

патріотичним вихованням молоді; 
- 29 заходів за участю 8 тисяч осіб організовані та проведені фахівцями закладу 

(тренінги, вишколи, круглі столи, форуми, конференції); 
- прийнята участь у 26 заходах у співпраці з іншими установами, представниками 

державних установ, інститутів громадянського суспільсвта та іншими суб’єктами  
національно-патріотичного виховання. 

 
4.16. Започаткування проведення щорічних літературних конкурсів серед школярів і 

студентства на патріотичну тематику 
У звітому періоді для реалізації заходів кошти не виділялись.  
 
4.17. Участь у різноманітних проектах та громадських заходах в місті та області 
У звітому періоді для реалізації заходів кошти не виділялись.  

 
 

4.С.: Розвиток громад 
 

4.18. Побудова центрів безпеки на території громад 
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 
року № 333-р, відносить до основних повноважень органів місцевого самоврядування 
базового рівня (об’єднаних територіальних громад) забезпечення гасіння пожеж, що 
передбачає подальший розвиток наявних і утворення нових місцевих пожежно-рятувальних 
підрозділів, а також розвиток добровільного пожежного руху у всіх населених пунктах 
громади.  

Головною метою створення Центрів безпеки є забезпечення доступності публічних 
послуг, що надаються населенню територіальної громади – передусім забезпечення захисту 
населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, а також дотримання громадської 
безпеки.  

Станом на 31 січня 2020 року у 73 об’єднаних територіальних громадах області діють 
13 місцевих пожежних команд.  

В рамках реалізації Плану основних заходів Пілотного проекту щодо організації 
заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних громад, що створюються 
відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громадˮ, в 
Дніпропетровській області  побудовано та введено в дію Центри безпеки на території 
Слобожанської та Святовасилівської громад, Сурсько-Литовської громади (2020 рік).  

У 15 громадах розпочата та знаходиться на різних ступенях готовності робота по 
створенню Центрів безпеки. 

У 8 громадах (Чкалівській, Саксаганській, Новоолександрівській, Славгородській, 
Іларіонівській, Маломихайлівській, Могилівській, Ляшківській) виділені та оформлені 
ділянки для будівництва Центру безпеки. 

У 3 громадах (Васильківській, Вакулівській, Раївській)  завершені проектні роботи на 
будівництво та отримані висновки експертизи. 

У 4 громадах створено підрозділи місцевої пожежної охорони  (Гречаноподівській, 
Лошкарівській, Дубовиківській (Миколаївській) об’єднаній територіальній громаді 
Васильківського району та Троїцькій об’єднаній територіальній громаді Павлоградського 
району). 

Основними проблемними питаннями при створенні сучасних Центрів безпеки є 
недостатність фінансових можливостей більшості новоутворених громад, а також низька 
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свідомість керівників громад щодо відповідальності за забезпечення безпеки і захисту свого 
населення від пожеж та ймовірних надзвичайних ситуацій. 

На створення сучасних Центрів безпеки кошти у звітному періоді не передбачались. 
 
 


