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ЗВІТ
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області
на період до 2020 року на 2018– 2020 роки
за 2020 рік (за даними відповідальних виконавців)

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
з початку реалізації
проекту

за звітний
період

планована

фактична

планована

фактична

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

найменування
індикатора
(показника)

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)

планований

фактичний

одиниця виміру

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети, інші
джерела

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети,
грантові програми

Кількість об'єктів
інфраструктури
підтримки
підприємництва

од.

Кількість об'єктів

од.

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Відхилення (+/-)

1: Зменшення економічних
дисбалансів
1.А.: Диверсифікація
економіки
1.1.Забезпечення ефективне
діяльності Агенції
регіонального розвитку
Дніпропетровської області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

1.2. Створення бізнесінкубаторів на території
області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку малого та
середнього підприємництва у
Дніпропетровській області на 2019 2020 роки (від 07.12.2018 №40715/VII)

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

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область,
м.Першотравенськ

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
міський бюджет,
бізнес тощо

1.4. Стимулювання розвитку
бізнес-середовища та
інфраструктури з метою
впровадження державноприватного партнерства та
виготовлення матеріалів для
інвестиційної промоції

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети,
приватні
підприємства, кошти
міжнародної технічної
допомоги,
міжнародних
фінансових
організацій

1.5. Сприяння залученню та
впровадженню програм
міжнародної технічної
допомоги, поглибленню
співпраці з міжнародними
донорами.

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти міжнародної
технічної допомоги,
інші джерела

1.6. Формування ефективної
системи менеджменту
залучення інвестицій

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти міжнародної
технічної допомоги,
інші джерела

у межах
бюджетів
проектів

у межах
бюджетів
проектів

0

Супровід інвесторів в Дніпропетровській
області здійснюють інвестиційні агенції: КЗ
“Дніпропетровське регіональне інвестиційне
агентство”, ДП “Інвестиційно-інноваційний
центр”, КП “Агенція розвитку Дніпра”, КП
“Інститут розвитку міста Кривий Ріг”, КП
“Агенція економічного розвитку міста
Павлоград”, КП “Нікопольська агенція
регіонального розвитку”

0

На сьогодні в регіоні діє розгалужена
Відсутність фінансування
система бізнес інкубаторів. Проводиться
моніторинг функціонування інфрастуктури
підтримки бізнесу та вивчення питання щодо
доцільності створення нових об'єктів.

-1

Відкриття Центру є актуальним для громади Відсутність фінансування
і забезпечить ефективну підтримку
підприємництва. Для громади
запропонований проект матиме позитивний
вплив, а саме: з’являться місця для
отримання консультативних та
інформаційних послуг, освітньої допомоги
стосовно започаткування або розширення
бізнесу, методологічної допомоги стосовно
ведення бухгал-терсь¬кого обліку та
податкової звітності; з’явиться можливість
створення комфортних умов для залучення
та більш активного спілкування з
інвесторами з метою промоції міста та
регіону, що позитивно впливатиме на
інвестиційну діяльність; відкриється
комплекс для проведення змістовного
дозвілля

од.

0

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.

од.

0

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).

од

0

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.
Інвестиції надійшли з 61 країни світу.
Дніпропетровщина упевнено посідає 1 місце
серед областей за обсягами прямих
іноземних інвестицій, що надійшли до
України.

1

0

Проблемою є недостатньо розвинута
інфраструктура підтримки підприємництва
та відсутність інституції, яка б вирішувала
комплексно питання стратегічного розвитку
регіону. Сприяння соціально-економічному
розвитку та підвищенню
конкурентоспроможності Дніпропетровської
області шляхом об’єднання на засадах
партнерства ресурсів та ініціатив органів
влади та місцевого самоврядування,
наукових та освітніх закладів, громадського
сектору та бізнесу

Відсутність фінансування. Проєктом
передбачено низку заходів, які дозволять
налагодити та постійно забезпечувати
професійну роботу з упровадження державноприватного партнерства на території області

2

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
планований

фактичний

з початку реалізації
проекту

1.7. Створення
індустріальних парків

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти міжнародної
технічної допомоги,
інші джерела

1.8. Поліпшення
організаційних засад надання
адміністративних послуг

Програма соціально-економічного
Програма розвитку й підтримки
та культурного розвитку області на
сфери надання адміністративних
2020 рік, затверджена рішенням
послуг у Дніпропетровській області
обласної ради від 13 грудня 2019
на 2018 – 2020 роки.
року № 527-20/VІІ
(від 22.06.2018 №344-13/VII)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет,
місцеві бюджети, інші
джерела

1.В. Розвиток
периферійних районів
1.9. Розробка генеральних
планів та зонінгу сільських
територій

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

1.10. Впровадження
інноваційних технологій у
сферу ведення
містобудівного кадастру

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

1.11. Організація перемов із
потенційними інвесторами

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

1.12. Реконструкція й
комплексний благоустрій
скверів населених
периферійних районів
області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма створення і ведення
містобудівного кадастру
Дніпропетровської області на 2013
– 2022 роки. Рішення
Дніпропетровської обласної ради
від 15.03.2013 № 421-18/VI зі
змінами

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
залучені міжнародні
донори

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет,
обласний бюджет,
інші джерела

Дніпропетровська
2018-2020
область, м. Жовті Води

2020

Обласний бюджет,
кошти потенційних
партнерів

2019

Державний, обласний,
місцевий бюджет

Дніпропетровська
область

2018-2020

20518,1

за звітний
період

3145,1

планована

70810,0

фактична

2991,3

132,6

10 561,4

1 923,3

1 960,4

планована

159850,0

фактична

20458,9

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

найменування
індикатора
(показника)

одиниця виміру

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Відхилення (+/-)

Кількість

од.

1

1

0

До Реєстру індустріальних (промислових)
парків України включено індустріальний
парк “NNOVATION FORPOST” (наказ
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 07.11.2018 № 1619 “Про
включення індустріального парку
“INNOVATION FORPOST” до Реєстру
індустріальних (промислових) парків”).
Площа земельної ділянки 49,5 га, строк
функціонування – 45 років. Він став першим
у м. Дніпрі, і загалом 35-м в Україні, які
включено Реєстру індустріальних парків.
Адреса: бульвар Стіва Джобса, 1 м.Дніпро.
Завдяки парку з'явиться дві нові вулиці, один
бульвар, сквер і площа.

Кількість
новостворених
ЦНАП в області

од.

15

4

-11

Кількість введених
у дію мобільних
автоматизованих
робочих місць
адміністраторів
ЦНАП

од.

20

24

4

Кількість новотворених ЦНАП в області у
2019 році – 7, що на 30% менше
запланованого (10). Нові ЦНАПи відкрили у
Васильківській, Покровській, Солонянській
та Царичанській ОТГ. Модернізували – у
Томаківській громаді та місті Покрові.
Межівська ОТГ отримала мобільний ЦНАП.
Кількість введених у дію мобільних
автоматизованих робочих місць
адміністраторів ЦНАП – 24, що на 47%
більше запланованого (20)

Кількість ЦНАП,
що запровадили
послуги з
оформлення та
видачі
біометричних
паспортних
документів
Кількість
проведених
навчальних заходів
для персоналу
ЦНАП

од.

5

2

-3

Кількість ЦНАП, що запровадили послуги з
оформлення та видачі біометричних
паспортних документів -2 (віддалені робочі
місця), що на 40% менше запланованого (5)

од.

15

20

5

Кількість проведених навчальних заходів для
персоналу ЦНАП області у 2020 році – 20,
що на 33% більше ніж заплановано (15)

398,0

1 923,3

10 942,1

29 849,9

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)

од

10 561,4

29 841,1

кількість засобів
технічного комплексу

од.

Збільшення кількості
підприємств, які
виготов ляють
інноваційну
продукцію

од.

Благоустрій
населених пунктів

од

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Відсутність фінансування, недосконалість
законодавчої бази (прийняття у другому
читанні проекту закону №64-03 про схему
планування територій ОТГ

0

Відсутність фінансування заходів Програми з
місцевих бюджетів; недосконалість
нормативно-правової бази (законопроект 6403, що повинен був узаконити розробку схем
планування територій ОТГ, прийнятий лише
у першому читанні у 2017

12

4

0

З метою залучення інвестиційних коштів в
Відсутність фінансування. У 2020 році
економіку міста Жовті Води міською владою проєкт не реалізовувався.
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 «СхідГЗК» 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).

-8

В 2019 році введено в експлуатацію
центральну площу по вулиці Грушевського
Михайла в смт Кринички Дніпропетровської
області

3

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Цільова соціальна комплексна
програма розвитку фізичної
культури і спорту в
Дніпропетровській області до 2021
року (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 № 1227/VIІ зі змінами)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
з початку реалізації
проекту

планований

фактичний

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
міський бюджет,
залучені кошти тощо

за звітний
період

планована

фактична

1 445,0

1 005,0

планована

фактична

1.13.Залучення громади до
нових видів спорту

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

1.14. Будівництво мережі
сучасних транспортних
зупинок громадського
транспорту

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети

1.15. Підтримка
експлуатаційного стану
комунальних доріг області на
високому якісному рівні

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет

1 645 623,0

934 170,1

303 833,2

198 531,0

1 102 774,0

996 719,6

обласний бюджет

288 875,2

136 831,8

6 021,9

9 516,4

103 653,1

65 871,9

місцеві бюджети

19 500,3

19 500,3

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

найменування
індикатора
(показника)

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)
одиниця виміру

кількість
од.
проведених заходів

кількість учасників осіб

1.16. Поліпшення умов
надання послуг медичного
обслуговування літнім
людям

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

1.17. Реконструкція
гуртожитку житлового
будиноку

1.18. Будівництво та
реконструкція установ
закладів охорони здоров’я

Регіональний план заходів з
реалізації Стратегії державної
політики з питань здорового та
активного довголіття населення на
період до 2022 року від 10.12.2018
№ Р- 768/0/3-18.

Зупинка громадського
транспорту

шт.

кількість авто доріг

од

Обласний бюджет,
місцеві бюджети

од

2018

Обласний бюджет,
місцеві бюджети

од

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет

об'єкти

кількість

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет,
благодійні внески
відвідувачів Центру
„Скарби рідного
краю”

Кількість проведених
виставкових заходів

Дніпропетровська
область

2018

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2016-2018

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

Дніпропетровська
область

2020

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Відхилення (+/-)

58

59

1

7 500

7 985
0

0

9

9

0

4

4

0

0

З метою залучення всіх верств населення до
занять фізичною культурою та спортом за
місцем проживання та у місцях масового
відпочинку функціонує Обласний
комунальний заклад “Дніпропетровський
обласний центр фізичного здоров’я
населення “Спорт для всіх”
Дніпропетровської обласної ради” та 8
місцевих (міських/районих) центрів “Спорт
для всіх”.
КЗ “Дніпропетровським обласним центром
фізичного здоров’я населення “Спорт для
всіх” протягом 2020 року було проведено 44

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Відсутність фінансування

В 2020 році проводились роботи з
Часті зміни в законодавстві, в результаті
будівництва, реконструкції, капітальних і
чого виникає потреба в коригуванні проектів.
поточних середніх ремонтів на дорогах
Недостатнє фінансування.
загального користування державного і
місцевого значення та на вулицях і дорогах
комунальної власності у населених пунктах,
оплачувались проектно-вишукувальні
роботи, сертифікати на введення в
експлуатацію об’єктів. Також, здійснюється
поточній дрібний ремонт та експлуатаційне
утримання
865 автомобільних
В
Дніпропетровській
області доріг
розпорядженням голови
облдержадміністрації затверджено від
10.12.2018 № Р- 768/0/3-18 регіональний
план заходів з реалізації Стратегії державної
політики з питань здорового та активного
довголіття населення на період до 2022 року.
Закладами охорони здоров’я області, які
надають первинну медичну допомогу, в
рамках національної кампанії “Лікар для
кожної сім’ї”, станом на 31.12.2020 2,586
млн пацієнтів (у тому числі 488509 осіб
старше 65 років) підписали декларацію про
вибір лікаря, який надає первинну медичну
допомогу з 1787 лікарями.

0

Сплив строк реалізації програми

в 2020 році не передбачено видатки

од

0

У 2020 році проект не реалізовувався

Відсутність фінансування

Кількість
надрукованої
презентаційної
продукції

шт

0

туристичного
маршрут

од

У 2020 році проект не реалізовувався

Відсутність фінансування

1.С. Розвиток закордонного
та внутрішнього туризму
1.19.Створення туристичних
продуктів для окремих
цільових груп

1.20. Запровадження
туристичного маршруту
“Чарівне Присамар’я”

2: Розвиток сільських
територій
2.A. Підвищення доданої
вартості в аграрній сфері

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку туризму у
Дніпропетровській області на 2014
– 2022 роки, затверджена рішенням
обласної ради від 20.06.2014 №53226/VI,зі змінами

Програма розвитку туризму у
Дніпропетровській області на 2014
– 2022 роки, затверджена рішенням
обласної ради від 20.06.2014 №53226/VI, зі змінами

Дніпропетровська
область,
Павлоградський район

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
партнери проекту

у межах
бюджетів
проектів

у межах
бюджетів
проектів

1

0

-1

4

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

з початку реалізації
проекту

планований

фактичний

Дніпропетровська
область

2018-2019

2020

Державний бюджет,
місцевий бюджет,
кошти інвесторів

2.1. Створення молочнотоварного господарства у
складі ферми з вирощування
великої рогатої худоби,
пункту з прийому молочної
сировини від населення та
міні-заводу з виробництва
молочної продукції.

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

2.2. Створення
спеціалізованих господарств
по вирощуванню овочевих
культур

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2019

2020

Державний бюджет,
місцевий бюджет,
кошти інвесторів

2.3. Створення простору для
оптової торгівлі
сільськогосподарською
продукцією

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2019

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародні донори

2.B. Сприяння
самозайнятості сільського
населення
2.4. Створення та підтримка
сімейних молочних ферм на
території області

2.5. Підтримка
самозайнятості населення на
селі, сприяння створенню
малих підприємств у
сільській місцевості

2.С. Розвиток
інфраструктури сільських
територій
2.6. Будівництво та
реконструкція водопровідної
мережі в населених пунктах
Дніпропетровської області

Програма підтримки
агропромислового комплексу
Дніпропетровської області у 2017 –
2021 роках, затверджена рішення
обласної ради від 02.12.2016 № 1207/VIІ, зі змінами

Джерела
фінансування у
звітному періоді

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма підтримки
агропромислового комплексу
Дніпропетровської області у 2017 –
2021 роках, затверджена рішення
обласної ради від 02.12.2016 № 1207/VIІ, зі змінами

Дніпропетровська
область

2014-2021

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет,
державний бюджет,
публічно-приватне
партнерство, бізнес,
кошти МТД

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку малого та
середнього підприємництва у
Дніпропетровській області на 2019 2020 роки (від 07.12.2018 №40715/VII)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
бюджети
територіальних
громад

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма “Питна вода
Дніпропетровщини” на 2006-2020
роки, затверджена рішенням
обласної ради від 16.09.2005 № 65728/ІV (зі змінами)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ
Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ
Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ
Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма “Питна вода
Дніпропетровщини” на 2006-2020
роки, затверджена рішенням
обласної ради від 16.09.2005 № 65728/ІV (зі змінами)
Програма “Питна вода
Дніпропетровщини” на 2006-2020
роки, затверджена рішенням
обласної ради від 16.09.2005 № 65728/ІV (зі змінами)
Програма “Питна вода
Дніпропетровщини” на 2006-2020
роки, затверджена рішенням
обласної ради від 16.09.2005 № 65728/ІV (зі змінами)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний, міський
бюджети, бізнес тощо

Дніпропетровська
область

2018-2020

2019

Державний бюджет,
місцевий бюджет

Дніпропетровська
область

2018

2018

Державний, обласний
та місцевий бюджет,
міжнародні донори й
інші джерела

Дніпропетровська
область

2018-2020

2019

Державний, обласний
та місцевий бюджет

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний та місцеві
бюджети

за звітний
період

планована

19,7 млн
канадських
доларів

фактична

19,7 млн
канадських
доларів

1 567,0

92 951,1

1 356,6

2.9. Чиста вода забезпечення жителів області
питною водою з
артезіанських свердловин
2.10. Будівництво,
реконструкція, капітальний
та поточний ремонт
сільських вулиць
2.11. Капітальний ремонт
будівель закладів охорони
здоров’я

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

CОК
(сільськогосподарськ
ий обслуговуючий
кооператив)

Сімейні ферми

1 567,0

у межах
бюджетів
проектів

21 452,5

20 756,7

46 854,3

43 403,4

87 948,6

42 375,1

224 908,1
1 424,4

149 732,7
574,9

місцевий бюджет

2.8. Капітальний ремонт
водопроводів в населених
пунктах області

найменування
індикатора
(показника)

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)
одиниця виміру

прогнозоване
значення

од

1 268

фактичне
значення

кількість мереж

2 292,5

10 000,0

23,3

12 069,5

5 788,2

469,0

107 076,6

476,6

кількість
об'єктів

Відхилення (+/-)

0

Відсутній механізм (Програма)

0

Відсутній механізм (Програма)

од

0

Д ля фермерів-членів кооперативів та
виробників молока проведено тренінги та
консультації щодо управління молочним
виробництвом з використанням сучасних
технологій. З метою налагодження
бухгалтерського обліку впроваджується:
програмне забезпечення 1С .З червня у
системі молочного менеджменту VALACTA
ведеться облік показників виробницва та
якості молока

од

0

Проектом передбачається підготувати
У 2020 році не виділялись кошти на
інформацію та провести тренінги для
реалізацію проєкту
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 бізнесплан, переможець якого отримає фінансову
підтримку для його реалізації, можливо в
рамках нових фінансових інструментів –
надання мікрокредиту/гарантування позики

км

44

28

од

23,3

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Через Об’єднання організовано збір молока
на 169 пунктах та гуртований продаж молока
6-ти кооперативів. Ціна за 1 дітр молока для
членів кооперативів складає від 7,00 до 10,50
грн з ПДВ за 1 літр базового молока,
додатково ведеться розрахунок за жирність
вище базової. Діє атестована лабораторія з
аналізів якості молока (юридична особа ТОВ
“Дейрі Менеджмент Сістем”, лабораторне
обладнання Dairy Spec Combi), проведено
55,7 тис. аналів якості молока від дрібних,
середніх та великих виробників. З початку
2020 року 10 ферм отримали технічну
допомогу у вигляді обладнання для
молочних ферм та фінансового забезпечення.

6 000,0

у межах
бюджетів
проектів

обласний бюджет

2.7. Реконструкція очисних
споруд

фактична

7 697,1

6 000,0

112 592,8

планована

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

од.

1

1

-16

В рамках програми у 2020 році
продовжується реалізація проєктів
спрямованих на забезпечення населення
області якісним питним водопосточанням.
За 2020 рік збудовано та реконструйовано
28,2 км

0

У 2020 році проєкт не реалізовувався

0

В 2020 році погашено кредиторську
заборгованість по об'єкту "Капітальний
ремонт насосної станції II-го підйому смт
Васильківка Васильківського району"

0

У 2020 році проєкт не реалізовувався.

В 2020 році видатки не передбачено

Сплив строк реалізації програми. У 2020
році видатки не передбачено.

82 544,6

кількість вулиць

од.

3

1

-2

В 2020 році ведуться роботи з капітального Часті зміни в законодавстві, в результаті
та поточного ремонту. Розробляється
чого виникає потреба в коригуванні проектів.
проектно-кошторисна документація,
Недостатнє фінансування.
погашено кредиторську заборгованість. Крім
того, здійснюється експлуатаційне
утримання доріг.

14 098,4

Кількість об’єктів

од

1

1

0

Проект у стадії реалізації.
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Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
планований

фактичний

з початку реалізації
проекту

за звітний
період

планована

фактична

планована

фактична

25 843,3

25 843,3

25 843,3

25 843,3

25 843,3

25 843,3

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

найменування
індикатора
(показника)

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)
одиниця виміру

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Відхилення (+/-)

Кількість оснащених
амбулаторій
обладнанням

одиниць

29

29

0

2.12. Придбання медичного
обладнання для сільських
амбулаторій

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018

2018

Державний, обласний
та місцевий бюджет

2.13. Капітальний ремонт та
реконструкція будівель
закладів культури

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний та місцеві
бюджети

5 803,1

547,9

547,9

Кількість об’єктів

одиниць

2

2

0

2.14. Капітальний ремонт та Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
реконструкція будівель
2020 рік, затверджена рішенням
закладів освіти сільських
обласної ради від 13 грудня 2019
територій
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний та місцеві
бюджети

566 129,9

432 799,1

464 867,3

Кількість об’єктів

одиниць

30

29

-1

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

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний та місцеві
бюджети

36 233,654

34 533,8

116 423,7

Кількість об’єктів

одиниць

4

4

0

2.16. Розвиток системи
електронного
документообігу в місцевих
органах влади

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Регіональна програма
інформатизації „Електронна
Дніпропетровщина” на 2017 – 2019
роки (рішення обласної ради від
02.12.2016 №125-7/VII зі змінами

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцеві бюджети, інші
джерела

у межах
бюджетів
проектів

у межах
бюджетів
проектів

Кількість створених
автоматизованих
робочих місць

од.

100

171

71

До програмного забезпечення
«Автоматизована система управління
документами «ДОК ПРОФ 3» (далі - СЕДО)
підключено Дніпропетровську
облдержадміністрацію та її структурні
підрозділи, обласну раду,
райдержадміністрації, райради, міські ради
(5), об'єднані територіальні громади (57),
сільські ради (1). Комплексна техно-логічна
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

2.17. Впровадження
Комплексної системи
автоматизації управління
бюджетною установою

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Регіональна програма
інформатизації „Електронна
Дніпропетровщина” на 2017 – 2019
роки (рішення обласної ради від
02.12.2016 №125-7/VII зі змінами

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

у межах
бюджетів
проектів

500,0

500,0

Створення системи

од.

1

1

0

Розроблено документацію: технічне завдання
на розробку підсистеми інтеграції складових
інтерактивної системи планування,
виконання та моніторингу місцевих
бюджетів. Розроблено шину обміну
інформацією

2.18. Реєстр територіальних
громад Дніпропетровської
області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Регіональна програма
інформатизації „Електронна
Дніпропетровщина” на 2017 – 2019
роки (рішення обласної ради від
02.12.2016 №125-7/VII зі змінами

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний, обласний
та місцевий бюджети

у межах
бюджетів
проектів

1 548,0

1 548,0

Кількість створених
автоматизованих
робочих місць

од.

120

134

14

У 2020 році з 86 ОТГ підключені до системи
59 ОТГ, в яких створено та функціонує 134
автоматизованих робочих місця.
Продовжується робота з проведення
організаційних заходів щодо підключення
ОТГ до системи

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

85 313,8

65 496,8

Придбано медичне обладнання, устаткування
та засоби, необхідні для оснащення 29
амбулаторій загальної практики сімейної
медицини, що будуються за рахунок коштів
субвенції та співфінансування з обласного
бюджету, на загальну суму 25843,326 тис.
Розроблено проєктно-кошторисну
документацію

Завершено будівництво, реконструкцію та
капітальні ремонти дитячих дошкільних
закладів, НВК та шкіл у Апостоловському,
Синельникове та Покров, Дніпровському,
Васильківському, Верхньодніпровському,
Магдалинівському, Межівському,
Введено стадіон у Верхньодніпровському
районі

3: Екологічна та
енергетична безпека
3.A. Створення умов для
поліпшення стану довкілля
3.1. Запровадження
екологічного моніторингу
області

3.2. Розчистка гирл малих
річок області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

45826,7

124 104,3

19670,1

13 087,4

19 817,0

14 116,2

19670,1

12 111,0

155 003,5

136 215,3

кількість
стаціонарних
станцій аналізу
якості повітря
(референтний
метод)

од

1

1

0

кількість
стаціонарних
повірка станцій
аналізу повітря

од

1

1

0

од

14

12

-2

розчистка річки

км

1

0

-1

капітальний ремонт
водопропускної
коригування ПКД

од

3

0

-3

од

2

0

-2

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

У 2018 році розроблено проект з організації,
розбудови та удосконалення регіональної
автоматизованої мережі спостережень за
станом атмосферного повітря
Дніпропетровської області, придбано 9
станцій аналізу якості повітря та 1 мобільну
станцію екологічного контролю на базі
автомобілю. У 2019 році придбано 2 станції
аналізу якості повітря, 1 комплект
мультипараметрового аналізатора води та 1
мобільну станцію екологічного контролю на
базі автомобілю. Протягом 2020 року
придбано та обладнано одну референтну
станцію аналізу якості повітря, а також
референтну станцію аналізу якості
поверхневих вод, отримано 12 сертифікатів
повірки обладнання.
В 2018 році по 2-х об'єктах розроблялась
проєктно-кошторисна документація та по 1
проєкту проводився перерахунок
кошторисної вартості, на 9 об'єктах велись
будівельні роботи. Протягом року було
розчищено русел річок загальною
протяжністю 29,531 км, проведено кпітальні
ремонти на 4 водопропускних спорудах та 1
гідротехнічній споруді. У 2019 році
продовжувались роботи на 9 об'єктах,
виконано роботи з улаштування 3-х
водопропускних споруд та 1 водорозливної

Впровадження Системи призупинено у
зв’язку з внесенням розробника ПЗ 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)»
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Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
планований

фактичний

2018

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет

3.3. Захист від підтоплення
населення області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

3.4. Покращення
екологічного стану
природного середовища,
санітарно-гігієнічної та
епідеміологічної ситуації та
забезпечить більш комфортні
умови проживання
мешканців області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети, інші
джерела

3.5. Реконструкція та
розширення каналізаційних
очисних споруд області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет,
міжнародний донор

3.6.Будівництво станції
біологічного очищення
непобутових стоків

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область,
Верхньодніпровський
район,
м.Верхньодніпровськ

2018-2019

2019

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область

2018-2020

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область, міста
Павлоград, Тернівка,
Першотравенськ,
Павлоградський та
Петропавлівський
район

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська
область

Дніпропетровська
область

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів
Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)

з початку реалізації
проекту

за звітний
період

планована

фактична

планована

фактична

найменування
індикатора
(показника)

одиниця виміру

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Відхилення (+/-)

51 709,7

3 187,3

18 251,7

3 175,7

70 897,0

70 885,4

розчищення водойми

га

0

0

0

9 000,0

коригування ПКД

од

2

0

-2

розчищення
водовідвідного каналу
Влаштування
водопровідних
споруд,пішохідних
містків, капремонт
водопровідних споруд

км

1,224

0

-1,224

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

В 2018 році на 5 об'єктах велись роботи із
захисту населених пунктів від підтоплення.
Протягом року було розчищено 5,03
водовідвідних мереж та 0,6 км дренажних
систем, поліпшено технічний стан на 4,3 га
водойми. Проведено капітальні ремонти на 5
водопропускних спорудах. У 2019 році
продовжувались роботи на 2 об'єктах.
Виконано роботи з улаштування 6
водопропускних споруд. Розчищено 1,87 км

м

0

Підгороднє-Шосейна
Славгород-Сонельниково

Державний бюджет,
обласний бюджет

0

В 2020 році видатки не передбачено

Відсутність фінансування

2020

Державний, обласний
та місцевий бюджети,
суб’єкти
господарювання, які
займаються
переробленням
твердих побутових
відходів

0

Протягом звітного періоду кошти не
передбачалися.

Відсутність фінансування

2018-2020

2020

Державний, обласний
та місцевий бюджети,
суб’єкти
господарювання, які
займаються
переробленням
твердих побутових
відходів

0

Однією з найбільш гострих комунальних
Відсутність фінансування
проблем в Україні є збирання та утилізація
твердих побутових відходів. Для міст
Павлограда, Тернівки, Першотравенська, а
також Павлоградського та
Петропавлівського районів регіону Західний
Донбас ця проблема з кожним днем стає все
актуальнішою. Через великий обсяг сміття,
що в результаті життєдіяльності утворює
населення та підприємства регіону, звалища
сміття з кожним роком займають все більші
території регіону. У місті Павлограді
функціонує полігон ТПВ загальною площею
8 га, який виник стихійно у 60-х роках XX
сторіччя на місці відпрацьованого кар’єру
піску та суглинку. Тривалість складування
твердих побутових відходів на цьому
полігоні становить більш як 45 років. На
полігон приймаються побутові відходи
населення, підприємств, будівельне сміття та
інше від міст Павлограда і Тернівки. Однак
існуючий полігон не відповідає нормам
екобезпеки, перевантажений та потребує
рекультивації. Кількість відходів у місті
Павлограді щорічно збільшується. Загальна
площа ділянки для нової забудови – 10 га.

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет,
державний бюджет

0

Тверді побутові відходи постійно
Відсутність фінансування
накопичуються на полігоні ТПВ, проблема
накопичення відходів є дуже актуальною. У
результаті неорганізованого вивозу твердих
побутових відходів населенням звалища
часто занедбані через хаотичне їх
формування. Трапляється скидання сміття на
прилеглі до звалищ території, що призводить
до збільшення площ звалищ. Протягом
звітного періоду кошти не передбачалися.

29 138,7

23 797,5

3.B. Поліпшення системи
управління відходами
3.7. Сприяння
територіальним громадам в
організації надання послуг зі
збору, вивезення,
складування, сортування та
утилізації твердих побутових
відходів (ТПВ)
3.8. Створення системи
поводження з ТПВ на
території субрегіону
"Західний Донбас"

3.9. Будівництво полігонів
для складування твердих
побутових відходів в
Дніпропетровської області

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

7

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
планований

фактичний

з початку реалізації
проекту

за звітний
період

планована

фактична

планована

фактична

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

найменування
індикатора
(показника)

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)
одиниця виміру

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Відхилення (+/-)

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

Дніпропетровська
область, м.Кам’янське

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет

0

Проектом передбачено будівництво у м.
Відсутність фінансування
Кам’янському Дніпропетровської області
станції з переробки твердих побутових
відходів з використанням методу спалювання
відходів у топках спеціальних печей. У 2014
році здійснено перерахунок ПКД з місцевого
бюджету. Нова вартість проекту складає 30
млн 246 тис.грн. Протягом 2017 року
частково виконані роботи. Далі будівництво
призупинилося. Протягом звітного періоду
кошти не передбачалися.

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

Дніпропетровська
область, м.Кам’янське

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет

0

Цим проектом передбачається розчищення
завалів русла металургійними шлаками,
будівництво водо¬про¬пускної споруди,
переустрій водопро¬пускних споруд,
розчищення русла р. Коноплянка для
зниження рівня води та недопущення
підтоплення хвостосховищ. У 2016 році
виготовлено ПКД за рахунок місцевого
бюджету - 12086 тис.грн. Далі роботи не
проводилися. Протягом звітного періоду
кошти не передбачалися.

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет

Дніпропетровська та
Полтавська області

2018

2020

Державний та
обласний бюджети

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
кошти Європейського
інвестиційного банку

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Кошти інвесторів

у межах
бюджетів
проектів

Дніпропетровська
область, Софіївська
сільська рада у
Криворізькому районі

2018-2020

2020

Кошти інвесторів

у межах
бюджетів
проектів

3.С.: Розвиток
рекреаційних зон,
заповідних територій,
малих річок, водойм та
екомережі
3.12. Збереження та
відтворення біорізноманіття
Дніпропетровської області,
формування територіальнофункціональної системи
екологічної мережі

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Програма соціально-економічного Дніпропетровська обласна
3.13. Облаштування зони
відпочинку в парках області та культурного розвитку області на комплексна програма (стратегія)

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

2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

Дніпропетровська обласна
комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 – 2025 роки,
затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі
змінами)

6712,4

3898

3 898,0

3 649,6

6 712,4

6 464,0

968,1

У межах
бюджетів
проектів

882,1

У межах
бюджетів
проектів

882,1

встановлення меж
територій природнозаповідного фонду

од

17

розробка проєктів
створення
(оголошення) об'єктів
кількість об'єктів

од

2

од

2

кількість об'єктів

од

-17

Відсутність фінансування

Урегулювання земельних питань на території
природно-заповідного фонду. У 2018 році
виконано роботи по виготовленню 33
проєктів на встановлення меж територій
природно-заповідного фонду. В 2020 році
проводились роботи щодо планування меж
17 територій природно-заповідного фонду та
розробити 2 проєкти створення
(оголошення) об'єктів природно-заповідного
фонду, визначено виконавців послуги.

-2
0

У 2019 році виготовлено ПКД

0

Протягом звітного періоду кошти не
передбачалися.

0

В 2020 році видатки не передбачено

у межах
бюджетів
проектів

0

За період 2012 ‒ 2020 років у
Дніпропетровській області було введено в
експлуатацію 112 черг будівництва сонячних
електростанцій, на яких здійснюють
господарську діяльність 79 суб’єктів
господарювання, загальною потужністю
1091,782 МВт та 3202 сонячних
електростанції приватних домогосподарств,
сумарною потужністю 87 МВт, з них 87 черг
наземних сонячних електростанцій,
загальною потужністю 1082,257 МВт, тобто
92 % від загальної потужності об’єктів
сонячної енергетики області.

у межах
бюджетів
проектів

0

Виробництво електроенергії з енергії вітру в Відсутність інвестора
області представлено лише вітряком, який
розташовано на полігоні шахти “Родіна”
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ",
потужністю 0,003 МВт. Будівництво
вітрових електростанції на території області
у період 2020 ‒ 2022 років не планується.

2

Відсутність фінансування

3.D.: Енергоефективність
та розвиток
альтернативної енергетики
3.15. Упровадження
енергозберігаючих
технологій на об’єктах
комунальної власності
3.16. Сприяння у будівництві
об’єктів з виробництва
електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання
(наземна сонячна
електростанція)

3.17. Сприяння у
спорудженні
вітроелектростанції

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

8

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
планований

фактичний

з початку реалізації
проекту

3.18. Реконструкція
(термомодернізація) будівель
закладів освіти, науки та
спорту, закладів охорони
здоров’я області

Програма термомодернізації
об’єктів комунальної сфери у
Дніпропетровській області на 2015
– 2038 роки, затверджена рішенням
обласної ради від 23.01.2015 №61029/VI

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Позика від
Європейського
інвестиційного банку
в рамках проекту
„Програма розвитку
муніципальної
інфраструктури
України” – 15,546
млн євро (валютний
курс, використаний у
розрахунках – 30,0
грн/євро)

3.19. Проведення
реконструкції електричних
мереж вуличного освітлення

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

3.20. Упровадження
інноваційних
енергозберігаючих
технологій у будівлях
бюджетної сфери області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

2018

3.21. Будівництво та
реконструкція автономних
котелень в будівлях
бюджетної сфери

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

Дніпропетровська
область

за звітний
період

планована

фактична

планована

фактична

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

найменування
індикатора
(показника)

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)
одиниця виміру

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Відхилення (+/-)

0

У 2015 році розроблено техніко-економічне
обґрунтування проекту (бізнес-план).
Вартість проекту - 17,1 млн Євро. Строк
окупності – 11,6 року. Потребує
виготовлення проектно-кошторисної
документації для кожного об’єкта
реконструкції (термомодернізації). У 2018
році місто виграло грант ФінськоУкраїнського трастового фонд.у
Фінансування буде здійснюватися
Міністерством закордонних справ Фінляндії.
Вони будуть виготовляти нове технікоекономічне обґрунтування проекту (бізнесплан), а реалізацію проекту буде здійснювати
НЕФКО

Обласний та місцеві
бюджети, державнеприватне
партнерство, кошти
МТД

0

В 2020 році видатки не передбачено

2018

Державний бюджет,
місцевий бюджет

0

В 2020 році видатки не передбачено

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет

0

В 2020 році видатки не передбачено

2018-2020

2020

Державний, місцеві
бюджети, інші
джерела

103 380,0

103 380,0

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

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

4.2. Новий освітній простір
для кожної дитини

4.3. Забезпечення сучасними
засобами навчання заклади
освіти області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Регіональна цільова соціальна
програма „Освіта
Дніпропетровщини до 2021
року”,затверджена рішенням
обласної ради від 21.12.2012
№389-17/VI, зі змінами

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Регіональна цільова соціальна
програма „Освіта
Дніпропетровщини до 2021
року”,затверджена рішенням
обласної ради від 21.12.2012 №38917/VI, зі змінами
Програма соціально-економічного
Регіональна цільова соціальна
та культурного розвитку області на
програма „Освіта
2020 рік, затверджена рішенням
Дніпропетровщини до 2021
обласної ради від 13 грудня 2019
року”,затверджена рішенням
року № 527-20/VІІ
обласної ради від 21.12.2012 №38917/VI, зі змінами

4.В.: Підвищення
громадської активності
мешканців
4.4. Навчання демократії
через дебати

4.5. Забезпечення молодих
сімей доступним житлом

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

4.6. Проведення культурномистецьких заходів:
концертів, фестивалів, вистав
учбових театрів, майстеркласів, семінарів для
всебічного розвитку творчих
здібностей студентів

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII від 14.07.2017 №202-9/VIIвід
01.12.2017 № 286-11/VIІ від
07.12.2018 р№ 420-15/VIІ

Регіональна програма розвитку
житлового будівництва у
Дніпропетровській області на 2015
– 2020 роки, затверджена рішенням
обласної ради від 23 січня 2015
року №609-29/VI (зі змінами)

у межах
бюджетів
проектів

у межах
бюджетів
проектів

Всього
створено
додаткових
місць
створено
дошкільні
реконструйован
о ЗДО
відкрито
додаткові групи

місць

107

107

0

місць

17

17

0

місць

35

35

0

місць

55

55

0

од

32

32

0

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний, обласний,
місцевий бюджети,
інші джерела

59 290,0

58 900,0

58 900,0

58 900,0

58 900,0

58 900,0

Придбано шкільних
автобусів

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний,
обласний
бюджети

243 078,0

157 051,6

157 051,6

157 051,6

157 051,6

157 051,6

Державний
бюджет

92335,1

40429,5

40429,5

40429,5

40429,5

40429,5

Підтримка осіб з
ООП, придбання
засобів навчання та
обладнання,
інвентарю для
фізкульт.-спортивних
приміщень,
Оновлення
матеріально-технічної
бази, , придбання

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Кошти ГО „Нове
бачення” та донорські
кошти

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Державний бюджет

43 813,0

550,2

800,0

550,2

43 813,0

39 093,9

обласний бюджет

16 440,1
4 175,3

3 022,3
928,0

Обласний бюджет

16 440,1
4 175,3
7 688,1

15 231,7
4 019,4

2020

3 403,4
942,2
2 038,1

3 022,3
928,0

Дніпропетровська
2018-2020
область та інші регіони
України

місцевий бюджет

713,5

4 714,2

У зв’язку з добровільним об’єднанням
територіальних громад, відбувається
передача закладів освіти до комунальної
власності об’єднаних територіальних громад,
які у межах своїх повноважень засновують,
реорганізовують і ліквідують заклади освіти,
створюють заклади загальної середньої
освіти з профільним навчанням

Проведено процедуру закупівлі (договір від
31.07.2020 р. №01)

Здійснено державні закупівлі відповідно до
чинного законодавства України

0

У звітному періоді кошти не
виділялись.Проєкт не реалізовувався

З метою створення сприятливих умов для
З метою повної реалізації програми
розвитку житлового будівництва у
необхідно також фінансування за рахунок
Дніпропетровській області на період до 2020 державних житлових програм
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
Проведено в Дніпропетровській академії
музики ім. М. Глінки “Європейський
музичний форум” , міжнародний
етномузикознавчий симпозіум «Актуальні
питання східноєвропейської
етномузикології”, конференція «Збережемо
спадщину разом»

надано пільгових
кредитів

од

0

3

3

семінар

Од.

0
0
3

6
2
3

6
2
0

фестивалі, конкурси

Од.

41

41

0

виставка

од.

4

4

0

Проведено обласний фестиваль "Козацькі
пісні Дніпропетровщини", заходи з
відзначення Дня Незалежності України.
Закладами освіти проведено 41 фестивалів та
конкурсів
Проведено виставку "Квантовий стрибок
Шевченка", 3 виставки з популяризації
Петриківського розпису

9

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

4.7. Благоустрій територій
населених пунктів області

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Дніпропетровська
область

Джерела
фінансування у
звітному періоді
планований

фактичний

2019-2020

2020

Державний бюджет

Обласний бюджет
місцевий бюджет

4.8. Активізація сільських
громад та поліпшення
благоустрою території
шляхом самоорганізації
мешканців ОТГ

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

4.9. Створення Агенції
місцевого розвитку
Слобожанської
територіальної громади

4.10. Популяризація
елементів традиційної
культури Дніпропетровщини

4.11. Проведення мистецьких
заходів: концертів, ярмарків,
фестивалів, виставок,
презентацій для
взаємозбагачення
національних культур

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII зі змінами

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII зі змінами

з початку реалізації
проекту

за звітний
період

планована

фактична

планована

фактична

284231,614

238624,95

3 977,5

3 977,5

114 431,0

114 430,0

118 905,1
2 500,0

138 276,6
2 439,8

387 898,6
9 839,0

317 041,9
9 778,8

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

найменування
індикатора
(показника)

одиниця виміру

Благоустрій
населених пунктів

од

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет,
державний бюджет,
кошти МТД

Дніпропетровська
область, Дніпровський
район

2018-2019

2020

Обласний бюджет,
бюджет
територіальної
громади, державний
бюджет, державноприватне
партнерство, власні
кошти підприємств,
кошти міжнародної
технічної допомоги
тощо

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

2018

Обласний бюджет,

200,0

200,0

599,9

599,9

фестивалі

інші джерела

1 319,9

1 319,9

4 777,7

4 777,7

49,2

49,2

Дніпропетровська
область

2018-2020

547,5

547,5

2 697,2

2 697,2

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)
прогнозоване
значення

фактичне
значення

Відхилення (+/-)

0

У 2020 році здійснюється реалізація 13
проєктів (м. Кривий Ріг, м. Жовті Води, м.
Марганець, м. Павлоград, м. Покров, м.
Синельникове, Дніпровському,
Васильківському, Межівському,
Покровському, Софіївському,
Царичанському та Томаківському районах)

0

У звітному періоді кошти не виділялись

0

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.

532

0

Визначено межі 532 пам'яток археології,
виконано паспортизація 4 пам'яток,
підготовлено 406 од. наукових статей.
Здійснено друк книг «Пам’ятки історії та
культури Софіївського району» та «Пам’ятки
історії та культури м.Покрова»

Межі визначення
пам’яток

од

паспортизація
пам'яток
Наукові статті

од

4

4

0

од
Од.

406
1

406
1

0
0

Прем'єрні творчі
виступи

Од.

164

164

0

Виїздні творчі
виступи

Од.

8

8

0

532

4.12. Популяризація
елементів традиційної
культури
Дніпропетровщини, розвиток
козацтва в контексті
культурологічної історії
Наддніпрянщини шляхом
видання книг, листівок,
буклетів, путівників,
каталогів, збірок статей тощо

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII зі змінами

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

0,0

0,0

715,4

553,0

Фестиваль

од

0

0

0

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII зі змінами

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

155,0
324,0

155,0
324,0

книга

4.13. Проведення мистецьких
заходів: ярмарків, виставок,
презентацій, майстер-класів,
конкурсів для
взаємозбагачення
національних культур
4.14. Проведення
культурологічного заходу:
П’ятий Всеукраїнський
музейний фестиваль “Музеї
та виклики часу”

924,5

514,5

майстер-класи

од.
од

1
12

1
12

0
0

виставки

од

209

209

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII зі змінами

Дніпропетровська
область

2018

2018

Обласний бюджет,
місцевий бюджет,
державний бюджет

0
0

Проведено фестиваль-конкурс «Січеславна»
2020

В театрально-концертних закладах
поставлено 164 прем'єрні творчі виступи
Театрально-концертними закладами було
здійснено 8 виїзних творчих виступів
Випущена книга - монографія
"Етнонаціональний світ Придніпров'я"
(частина ІІ)

Запроваджено активну просвітницьку роботу
з популяризації Петриківського розпису та
проведено 3 майстер-класи, 9 майстер-класів
закладами фахової передвищої освіти; у
музейних закладах обласного
підпорядкування відбулося 164 музейних
У 2020 році проєкт не реалізовувся. У
музейних закладах обласного
підпорядкування протягом 2020 року
відбулося 164 музейних виставки для
цільових аудиторій та 45 інтерактивних
виставок

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

10

Фактична сума підписаних договорів Сума вибраних коштів у звітному Сума вибраних коштів з початку
(контрактів) у звітному періоді
періоді
реалізації проектів

Строк реалізації проекту
Номер та найменування цілі
регіональної стратегії

Територіальна спрямованість
Назва програми регіонального
Назва проєктів регіонального
проектів (назва регіону,
розвитку, що реалізується в рамках розвитку, що включені до програми
декількох регіонів, частини
плану заходів
регіонального розвитку
регіону)

Джерела
фінансування у
звітному періоді
планований

фактична

планована

фактична

1 133,1

864,9

1 133,1

864,9

найменування
індикатора
(показника)

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
благодійні внески

акції, фестивалі

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет

Дніпропетровська
область

2018-2020

2020

Обласний бюджет,
місцевий бюджет,
державний бюджет,
публічно-приватне
партнерство, бізнес,
міжнародні донори
тощо

Цільова соціальна комплексна
програма розвитку фізичної
культури і спорту в
Дніпропетровській області до 2021
року (рішення обласної ради від
02.12.2016 № 122-7/VIІ зі змінами)

4.16. Започаткування
проведення щорічних
літературних конкурсів серед
школярів і студентства на
патріотичну тематику

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII зі змінами

Дніпропетровська
область

4.17. Участь у різноманітних
проектах та громадських
заходах в місті та області

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

Програма розвитку культури у
Дніпропетровській області на 2017
– 2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 02.12.2016 №1217/VII зі змінами

надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру, забезпечення пожежної
безпеки Дніпропетровської області
на 2016 – 2020 роки (затверджена
рішенням обласної ради від
25.03.2016 №29-03/VII,зі змінами)

планована

Обласний бюджет

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області на
2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

2020 рік, затверджена рішенням
обласної ради від 13 грудня 2019
року № 527-20/VІІ

за звітний
період

2020

4.15. Створення центру
спортивно – патріотичного
виховання

4.С.: Розвиток громад
Програма соціально-економічного Регіональна цільова програма
4.18. Побудова центрів
безпеки на території громад та культурного розвитку області на захисту населення і територій від

з початку реалізації
проекту

фактичний

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

Дніпропетровська
2018-2020
область, м. Жовті Води

244 786,4

1 000 000,0

244 786,4

Стан реалізації проекту (з порівняльною
оцінкою фактично виконаного і
запланованого)
одиниця виміру

прогнозоване
значення

фактичне
значення

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію
проекту (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Відхилення (+/-)

0

Рішенням Дніпропетровської обласної ради
від 7 грудня 2018 року №428-15/V створено
комунальний заклад “Дніпропетровський
обласний центр військово-патріотичного
виховання, відпочинку та туризму”
Дніпропетровської обласної ради”.
Метою діяльності Центру є методичне
супроводження, впровадження та розвиток
альтернативних форм відпочинку дітей та
молоді області, підвищення рівня військовопатріотичного виховання молоді,
формування традицій здорового способу
життя, позиціонування Дніпропетровщини,
як регіону з великими можливостями
екологічного молодіжного руху

од

0

У2020 році для реалізації заходів кошти не
виділялись.

Експозиції, проекти,
громадські та
урочисті заходи

Од.

0

У2020 році для реалізації заходів кошти не
виділялись.

Побудова центрів
безпеки

од

65

18

-47

забезпечення
технікою

%

100

28

-72

В 73 ОТГ області діють 13 місцевих
пожежних команд, в 15 громадах розпочата
та знаходиться на різних ступенях
готовності робота по створенню Центрів
безпеки, в 3 громадах завершено проєктні
роботи на будівництво та отримано висновки
експертизи.

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

