
Додаток  

до розпорядження голови  

облдержадміністрації 

12.11.2018 № Р-714/0/3-18 

 

 

 

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про підсумки соціально-економічного розвитку та  

виконання обласного бюджету за січень – вересень 2018 року 

 

За підсумками січня – вересня 2018 року було досягнуто позитивних 

результатів за обсягами промислового виробництва, валової продукції 

сільського господарства, експортно-імпортних операцій, виконаних 

будівельних робіт, роздрібного товарообороту, податків та зборів до місцевих 

бюджетів області, розміром середньомісячної заробітної плати. 

За результатами оцінки соціально-економічного розвитку регіонів за 

січень – червень 2018 року, здійсненої Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України на підставі 

наявних даних офіційної статистики, інформації центральних органів 

виконавчої влади, облдержадміністрації за Методикою проведення моніторингу 

та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 

№ 856, місце області проти січня – березня 2018 року не змінилось за сферами: 

“Економічна ефективність” та “Ефетивність ринку праці” – перше місце; 

“Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця”, “Фінансова 

самодостатність”, “Відновлювана енергетики та енергоефективність” – третє 

місце. 

Погіршення рейтингового місця на 3 позиції спостерігалось тільки за 

напрямом “Розвиток інфраструктури” (6 місце у січні – березні 2018 року, 9 – у 

січні – червні 2018 року). Основним чинником погіршення місця області стало 

зниження у січні – червні 2018 року обсягів прийнятого в експлуатацію житла 

на 20,2% проти січня – червня 2017 року і, як наслідок, зменшення обсягу 

прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення.  

На показники негативно вплинуло зниження темпів прийнятого в 

експлуатацію житла у містах: Дніпро (63,2% проти січня – червня 2017 року), 

Кривий Ріг (85,4%), Новомосковськ (38,7%) та Апостолівському (44,6%), 

Васильківському (27,9%), Магдалинівському (97,8%), Новомосковському 

(21,4%), Солонянському (88,1%), Царичанському (37,7%) і Юр’ївському 

(59,8%) районах. 

У першому півріччі поточного року не вводилось в експлуатацію житло у 

містах Вільногірськ, Марганець, Першотравенськ та Покров, а також у 

Криничанському районі. 
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Нижче середньообласного (409,8 кв. м на 10 тис. осіб) обсяг прийнятого в 

експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення в містах: Жовті 

Води (34,9 кв. м на 10 тис. осіб), Кам’янське (27,2 кв. м), Кривий Ріг  

(48,4 кв. м), Нікополь (72,8 кв. м), Новомосковськ (156,3 кв. м), Павлоград 

(269,0 кв. м), Тернівка (118,6 кв. м) та в усіх районах, за винятком 

Дніпровського.  

Незважаючи на те, що область займає 1 місце у сфері “Економічна 

ефективність”, за показником “Індекс промислової продукції” – 8 – 9 місце: на 

показник вплинув нижчий за середньообласний обсяг реалізації промислової 

продукції на одиницю населення у містах: Дніпро, Жовті Води, Марганець, 

Новомосковськ, Першотравенськ, Покров, Синельникове, Тернівка та в усіх 

районах (Межівському, Павлоградському, Широківському районах інформація 

конфіденційна, в Юр’ївському та Петропавлівьскому районі промислові 

підприємства відсутні). 

Третє місце у сфері “Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна 

співпраця”, за показником “Темп зростання обсягу прямих іноземних 

інвестицій” – 9 місце: через зниження темпів залучення іноземних інвестицій у 

Васильківському та Солонянському районах, відсутність іноземних інвестицій 

у містах: Першотравенськ і Тернівка та Магдалинівському, Межівському, 

Петриківському та Томаківському районах (м. Вільногрірськ, м. Покров,  

м. Синельникове та Верхньодніпровському, Криничанському, 

Петропавлівському, Покровському, П’ятихатському, Синельниківському, 

Софіївському, Царичанському, Широківському та Юр’ївському районах 

інформація конфіденційна). 

Третє місце у сфері “Відновлювана енергетика та енергоефективность”, за 

показником “Частка бюджетних установ регіону, з якими у звітному періоді 

було укладено енергосервісні договори, до загальної кількості бюджетних 

установ регіону” область займає останнє місце (13 – 25): через відсутність 

бюджетних установ, з якими у звітному періоді було укладено енергосервісні 

договори. Негативно вплинуло також відсутність котелень, що працюють на 

альтернативних видах палива у 5 містах (Вільногірськ, Жовті Води, 

Першотравенськ, Синельникове, Тернівка) та 3 районах (Васильківський, 

Покровський, Софіївський). 

 

Розвиток підприємництва 

 

З метою реалізації регіональної політики у сфері підприємництва в 

області розроблена і діє Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки,  

затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня  

2016 року № 124-7/VIІ (далі – Програма). 
В області створено розвинену інституційну мережу супроводу                        

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

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.adm.dp.gov.ua) 
створений та постійно підтримується в актуальному стані окремий 
інформаційний ресурс для бізнесу, у тому числі малого та середнього, 
інвесторів, експортерів. 

Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 
період до 2020 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 24 травня 2017 року № 504-р  (далі – Стратегія) визначені заходи 
підтримки малого та середнього бізнесу регіону, що спрямовуються на 
створення нових робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту, а 
також стимулюванню розвитку конкурентоспроможності та інноваційного 
потенціалу регіональної економіки.  

На виконання Стратегії та регіональної і місцевих програм розвитку 
малого та середнього підприємництва:  

у місті Київ відбувся міжнародний діловий захід “Дніпропетровський 
регіон: відкритий інвестиційний діалог”, під час якого презентовано 
інвестиційну привабливість та експортний потенціал Дніпропетровщини (захід 
організовано за підтримки Дніпропетровської торгово-промислової палати, 
Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної ради); 

в облдержадміністрації відбулась експертна зустріч на тему: 
“Сертифікація вантажів з харчовими продуктами для експорту з України” за 
участю представників Держпродспоживслужби України та Ради з розвитку 
експорту при облдержадміністрації. На зустрічі перш за все обговорювались 
питання необхідності створення повноцінної системи акредитованих органів 
сертифікації в Україні; 

в облдержадміністрації проведено презентацію розпочатих для 
підприємців та експортерів навчальних програм “Експортна революція” та 
“Креативний експорт” у партнерстві з Естонією; 

у місті Вільногірськ проведено нараду для суб’єктів підприємницької 
діяльності з питань застосування положень Податкового кодексу України та 
законодавства щодо сплати єдиного соціального внеску, на яку були запрошені 
представники Головного управління Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровській області та Головного управління ДФС у Дніпропетровській 
області; 

у Васильківському районі проведено засідання круглого столу на тему: 
“Міжнародні програми, проекти, гранти: від ідеї  – до проекту”; 

для розширення експортних горизонтів підприємств області  
в облдержадміністрації проведено виїзне засідання громадської організації 
“Міжнародний Трейд-Клуб в Україні”, учасниками якого стали представники 
Аргентини, Китаю, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, представники 
економічного і торгового відділу делегації Європейського Союзу та 
керівництво облдержадміністрації; 

http://www.adm.dp.gov.ua/
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у місті  Кривий Ріг  для представників органів місцевого самоврядування 

Дніпропетровської області за участю представників проекту міжнародної 

технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” (проект “ПРОМІС”) 

проведено тренінг “Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату”, спрямований на 

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього 

бізнесу, дослідження місцевого регуляторного середовища на бізнес. Тренери 

ознайомили присутніх з методологію проведення експрес-аналізу місцевого 

бізнес-клімату. Окрім методів та інструментів виконання аналізу, розкрили 

комунікаційну складову дослідження, зокрема особливості взаємодії з різними 

цільовими аудиторіями, у т. ч. запропонували типові інструменти для 

організації та проведення фокус-груп, зосередили увагу на заходах, 

спрямованих на вдосконалення місцевого ділового клімату.  Представники  

громадських організацій, органів місцевого самоврядування   взяли участь у  

фокус-групових дослідженнях на етапах відтворення галузевої структури, 

гендерного балансу, вікової врівноваженості тощо; 

 проведено круглий стіл на тему: “Формування регіональної політики 

щодо забезпечення кадрами нової генерації підприємств малого та середнього 

бізнесу міста”. У заході взяли участь структурні підрозділи виконавчого 

комітету Криворізької міської ради, керівники та фахівців професійно-

технічних і вищих  навчальних закладів, роботодавці, профспілки, громадські 

об’єднання.  Головною метою круглого столу був пошук нових підходів до 

підготовки висококваліфікованих кадрів професійно-технічними та вищими 

навчальними закладами для забезпечення потреб підприємств малого і 

середнього бізнесу. Керівники низки підприємств зазначили, що готові надати 

свою матеріально-технічну базу для проходження практики учнями та 

студентами, а потім офіційно їх працевлаштувати, а представники освіти 

запевнили, що вони готові розширити перелік нових професій на вимогу ринку 

праці; 

у місті Нікополь проведено перший Регіональний конкурс кондитерської 

майстерності “Чарівні смаколики” та семінар на тему: “Навчаємось бізнесу для 

учнів середньої загальноосвітньої школи”; 

у місті Дніпро відбулося виїзне засідання Ради з просування експорту                              

при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України                                               

(далі – Мінекономрозвитку) в рамках заходу “Експортний день” під 

головуванням заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі – 

Торгового представника України  Наталії  Микольської, в  якому   взяли   

участь   представники   малого  та   середнього  бізнесу. Під   час  

засідання учасники мали змогу поставити питання експертам щодо 

особливостей виходу на експорт; 

у рамках соціального партнерства облдержадміністрацією проведено 

щорічне урочисте вручення сертифікатів на повне медичне обстеження для 

дітей від приватних клінік Дніпропетровщини до Міжнародного дня захисту 

дітей;  



5 Продовження додатка 

проведено засідання координаційної ради облдержадміністрації з питань 

регуляторної політики і розвитку підприємництва, де було розглянуто та 

обговорено проект рішення “Про встановлення місцевих податків і зборів у 

місті Вільногірськ на 2019 рік”. За результатами цього засідання було 

підготовлено звернення асоціації підприємців міста стосовно ставок місцевих 

податків і зборів до виконавчого комітету міської ради;  

проведено захід “Український індустріальний тиждень” за підтримки 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Німецького 

товариства міжнародного співробітництва (GIZ), у рамках якого представники 

бізнесу обговорили індустріальні можливості міста Дніпро та області, а також 

висловили рекомендації щодо вирішення найбільш гострих перешкод для 

розвитку; 

проведено безкоштовні навчальні програми для молоді та підприємців 

міста Павлоград на теми: “Основи бізнес-планування”, “Психологія в 

підприємницькій  діяльності”, “Комп’ютерні основи для підприємців”; 

проведено розширену нараду з представниками малого бізнесу 

Межівського району щодо змін у законодавстві про сплату податків та зборів, а 

також проведено семінар-нараду для суб’єктів  підприємницької діяльності 

щодо дотримання законодавства про працю, дотримання умов оплати праці, 

типових порушень законодавства; 

проведено навчальний семінар на тему: “Лайфхаки для бізнесу: 

спрощення ведення власної справи”, на якому підприємці регіону отримали 

практичні поради з питань, що таке унікальний продукт та як його створити, що 

таке інноваційний бізнес, що таке бізнес-кластер та як його створити; 

проведено тритижневий цикл навчальних семінарів за темою: 

“Інтернатура бізнесу: збудуй свою вдалу справу!”, під час якого учасникам 

розповіли про те, що вони повинні робити день за днем, аби відкрити власний 

бізнес “із нуля”. Всі слухачі отримали детально розроблений  бізнес-план, що 

може реально працювати. Два найкращих бізнес-плани будуть презентовані на 

регіональному заході DEF’2018; 

проведено практичний тренінг на тему: “Реальні бізнес-кейси”, під час 

заходу учасникам розповіли, як практично застосовуються методики для 

формування та прийняття управлінських рішень з метою виведення бізнесу з 

кризових ситуацій та ін.; 

проведено семінар на тему: “Матриця створення успішного бізнесу”, під 

час семінару учасникам розповіли найнеобхіднішу для початківців інформацію,  

а саме: якою повинна бути модель успішного бізнесу, як за допомогою 

маркетингу та унікальної стратегії можна збільшити прибуток; 

проведено практичний тренінг на тему: “Клієнтоорієнтованість та теорія 

поколінь”. На тренінгу розглянуто такі питання: різні покоління - різні цінності: 

хто, що і як споживає; мотиви споживання та як їх ефективно використовувати 

в пропозиціях під час продажів; як завоювати лояльність клієнта. 
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З метою підвищення ефективності регулювання облдержадміністрацією 

проводиться робота із системного перегляду регуляторних актів, що сприятиме 

скасуванню неефективних та необґрунтованих регуляторних актів, внесенню 

змін відповідно до кращої світової практики, зокрема у сфері сільського  

господарства та безпеки харчових продуктів, будівництва, енергетики, 

транспорту та інфраструктури, інформаційних технологій.  

Дніпропетровщина є одним з ініціаторів проведення виваженої 

регуляторної політики та подолання бюрократичних перепон. Постійно 

проводяться заходи щодо інформаційно-просвітницької роботи серед 

сільського населення, малих і середніх виробників сільськогосподарської 

продукції з популяризації розвитку сільськогосподарської кооперації у  

2018 році, зокрема проведено 73 заходи, на яких були присутні 678 осіб. 

На сьогодні розробляється регіональна Програма розвитку 

підприємництва у Дніпропетровській області на 2019 – 2020 роки, до завдань та 

заходів якої включені напрями визначені Стратегією. 

Міськими та районними центрами зайнятості здійснюється постійна 

організаційно-методична робота із залучення безробітних до активної 

діяльності у сфері бізнесу. 

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх 

навчання основам підприємницької діяльності з використанням найбільш 

ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій, зокрема 

за І півріччя 2018 року проведено 229 навчальних заходів. 

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності 

жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб та осіб з функціональними 

обмеженнями.  

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів 

зайнятості з метою пошуку роботи, постійно надається консультаційна, 

методична та юридична допомога з питань організації власної справи. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

державної регуляторної політики відповідно до норм Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності” 

(далі – Закон), на підставі пропозицій структурних підрозділів 

облдержадміністрації – розробників проектів регуляторних актів, 07 грудня 

2017 року головою облдержадміністрації затверджено План діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2018 рік, до 

якого включено 2 проекти регуляторних актів. Зазначений план оприлюднено 

на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі “ОДА”, рубрика 

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

Також в установленому Законом порядку були оприлюднені плани 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік органів 

місцевого самоврядування та райдержадміністрацій області.   

Проекти регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування регіону з відповідними аналізами регуляторного 
впливу згідно з встановленими Законом вимогами в обов’язковому порядку 

http://www.adm.dp.gov.ua/
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оприлюднювалися у місцевих друкованих засобах масової інформації і на 

офіційних веб-сторінках зазначених органів влади. Після офіційного 
оприлюднення цих документів проходила процедура отримання пропозицій та 

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

Місцевими радами (їх виконавчими органами) та райдержадміністраціями 
Дніпропетровської області протягом цього року вживалися заходи щодо 

залучення бізнес-спільноти до регуляторних процесів, забезпечення участі 

підприємців у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів 
місцевого рівня. 

З початку 2018 року місцевими регуляторними органами проведено  

273 публічні обговорення проектів регуляторних актів, зокрема  
132 громадських слухання, 70 круглих столів, 4 семінари та 67 форумів і зборів. 

Найбільш активними в цьому напрямі є Криворізька міська рада                       

(її виконавчі органи), де протягом звітного періоду проведено 88 заходів                            
з публічного обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 78 громадських 

слухань, 3 круглих столи, 3 семінари, 4 форуми і збори; а також сільські, 

селищні ради Софіївського району, де проведено 39 заходів з публічного 
обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 9 громадських слухань,  

19 круглих столів, 11 форумів і зборів. 

Також райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування 

регіону здійснювалися заходи з відстеження результативності прийнятих 
регуляторних актів відповідно до затверджених планів-графіків на 2018 рік. 

Так, усього проведено 283 таких заходи, з них: 166 базових, 55 повторних та  

62 періодичних. 
З метою організації виконання Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема приведення 

регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики 
та недопущення прийняття економічно недоцільних регуляторних актів, за 

результатами проведених відстежень результативності прийнятих регуляторних 

актів здійснено перегляд таких актів. На місцевому рівні переглянуто  
225 регуляторних актів, з них 77 актів визнано такими, що потребують 

скасування, 39 – потребують внесення змін. Протягом трьох кварталів 

поточного року найбільшу кількість регуляторних актів переглянуто у 
Криворізькій та Жовтоводській міських радах (їх виконавчих органах) – 38 та 

51 регуляторний акт відповідно. Серед сільських територій лідером є 

Межівський район – 28 регуляторних актів (з урахуванням 
райдержадміністрації та сільських, селищних рад). 

Загалом з початку 2018 року в області прийнято 398 регуляторних актів. 

 

Надання адміністративних послуг 

 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22 червня 2018 року         
№ 344-13/VII затверджено програму розвитку й підтримки сфери надання 

адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2018 – 2020 роки  

(далі – Програма). 
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З метою створення максимально зручних і доступних умов для отримання 

адміністративних послуг громадянами і суб’єктами господарювання у 

Дніпропетровській області створено 47 центрів надання адмінстартивних 

послуг (далі – ЦНАП) та їх10 філій. 

Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на 

території однієї області (всього 57).  

ЦНАП активно функціонують: 

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

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

у 22 районах;  

при 2-х звичайних сільських радах (Олександропільській та Іверській 

Солонянського району);  

у 10 об’єднаних територіальних громадах (Апостолівській та 

Зеленодольській міських, Слобожанській, Межівській селищних, Богданівській, 

Вакулівській, Вербківській, Сурсько-Литовській, Ляшківській, а також 

Новоолександрівській сільських громадах) (далі – ОТГ). 

За кількістю ЦНАП в ОТГ Дніпропетровська область займає позицію 

лідера в країні. 

За підсумками трьох кварталів 2018 року в регіоні всього надано       

581017 адміністративних послуг та 569769 консультацій.   

Всього через міські ЦНАП надано 446417 адміністративних послуг (або 

76,8 % від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 

422 615 консультацій (або 74,2 % від загальної кількості наданих консультацій 

в області). 

Всього через районні ЦНАП надано 134600 адміністративних послуг (або 

23,2 % від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 

147154 консультації (або 25,8 % від загальної кількості наданих консультацій в 

області). 

На виконання вимог чинного законодавства України, у рамках реформи 

децентралізації адміністративних послуг, 39 ЦНАП Дніпропетровської області 

підключені до програмного забезпечення “Реєстрація та обробка заяв” 

підсистеми “Реєстрація прав та обтяжень на нерухоме майно” Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. На цей час Дніпропетровщина 

утримує лідируючі позиції серед інших регіонів України щодо прийому 

документів та видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг 

у зазначеній сфері через адміністраторів ЦНАП. За даними Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, в період з  

01 січня до 30 вересня 2018 року через ЦНАП області прийнято 43689 заяв та 

запитів від громадян і суб’єктів господарювання.  

Лідерами є ЦНАП Дніпровської міської ради – 9768 заяв, Центр 

адміністративних послуг “Віза” виконавчого комітету Криворізької міської 

ради – 3602, Кам’янської міської ради – 3056, Магдалинівської 

райдержадміністрації – 2587, Новомосковської та Синельниківської 

райдержадміністрацій – 2098 та 1961 відповідно. 



9 Продовження додатка 

Крім того, співробітниками 42 ЦНАП регіону отримано захищені носії 

особистого ключа для роботи з реєстрами Міністерства юстиції України, 

зокрема з 14 серпня 2017 року, як передбачено вимогами чинного 

законодавства України.  

Станом на 01 жовтня 2018 року адміністраторами ЦНАП регіону 

проведено 20250 дій з реєстрації заяв суб’єктів звернення в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 

Також ЦНАП Дніпровської міської ради перший у регіоні підключений 

до Державного земельного кадастру, акредитовано 4 робочих місця 

адміністраторів ЦНАП. Крім того, відомості з Державного земельного кадастру 

у формі витягу про земельну ділянку надаються безпосередньо 

адміністраторами ЦНАП Кам’янської міської ради, Центру адміністративних 

послуг “Віза” виконавчого комітету Криворізької міської ради та ЦНАП 

Дніпровської райдержадмінстрації і виконкому Межівської селищної ради.             

На території Дніпропетровської області найбільша кількість ЦНАП, що 

придбали обладнання для оформлення й видачі біометричних паспортних 

документів – 12 Центрів, та запровадили такий актуальний сервіс для громадян.  

Для забезпечення мешканцям міста більшої доступності та 

комфортності в отриманні послуг з оформлення біометричних паспортів  

31 липня 2018 року на базі територіального підрозділу Центру 

адміністративних послуг “Віза” в Довгинцівському районі   м. Кривого Рогу 

відкрито 4-й “Паспортний офіс”.      

10 серпня цього року розпочав роботу 5-й “Паспортний офіс” на базі 

територіального підрозділу Центру адміністративних послуг “Віза” в 

Тернівському районі м. Кривого Рогу, а 06 вересня відкрито 6-й такий офіс на 

території житлового масиву Інгулець.   

Станом на 02 січня 2018 року ЦНАП виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради Дніпровського району та відділ ЦНАП                     

м. Дніпра “Лівобережний” розпочали повноцінний прийом громадян для 

надання таких популярних видів послуг населенню. З 23 січня 2018 року ЦНАП 

виконавчого комітету Апостолівської міської ради розпочав обслуговування 

суб’єктів звернень щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України у 

формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. З  

16 лютого 2018 року такий затребуваний сервіс став доступним для мешканців 

м. Кам’янського на базі головного офісу ЦНАП, з 01 серпня цього року – для 

мешканців м. Нікополя у приміщенні центру.  

Також виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради 

Апостолівського району, виконавчим комітетом Новоолександрівської 

сільської ради Дніпровського району, Дніпровською райдержадміністрацією за 

допомогою електронної системи публічних закупівель проведено процедуру 

відкритих торгів щодо придбання робочих станцій для оформлення та видачі 

паспортних документів (закордонних паспортів та ID-карток). 
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Після проходження всіх необхідних організаційно-технічних та 

документальних процедур на базі вищезазначених ЦНАП розпочнеться прийом 

громадян для оформлення й видачі біометричних документів.   

10 населених пунктів Дніпропетровського регіону, а саме: міста Дніпро, 

Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград, Покров, Апостолове, 

Зеленодольськ та селища Слобожанське й Обухівка отримали делеговані 

повноваження у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 

запровадили ці адміністративні послуги через власні ЦНАП. Це дозволило 

Дніпропетровській області зайняти лідируючі позиції в Україні за  напрямом 

нарівні з Київською та Донецькою областями. 

Дніпропетровщина має знакові проекти для регіону та України в цілому.  

“Мобільний офіс ЦНАП” – унікальна валіза з комплектом портативної 

техніки для обслуговування осіб з інвалідністю за місцем їх знаходження, без 

відвідування центру. “Мобільне автоматизоване робоче місце адміністратора 

ЦНАП” (мобільні кейси) – сервіс, започаткований у ЦНАП Кам’янської міської 

ради та в подальшому презентований як брендований продукт 

Дніпропетровської області. На цей час проект активно тиражується теренами 

України, причому вже за підтримки міжнародних донорських організацій 

(програма EGAP Фонду Східна Європа, проект GIZ “Підтримка територіальних 

громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО”).  

На Дніпропетровщині мобільні кейси – це вже незамінний інструмент для 

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

Наприклад, такий інноваційний сервіс став доступним для людей 

похилого віку та осіб з інвалідністю на території Олександропільської сільської 

ради Солонянського району, Томаківського району, Межівської та Покровської 

ОТГ, а також м. Кривого Рогу, де працюють 2 таких кейси.  

За підтримки проекту GIZ “Підтримка територіальних громад України у 

зв’язку зі збільшенням кількості ВПО” 21 червня цього року вручені ще  

5 мобільних кейсів ЦНАП - партнерам з міст Вільногірськ, Новомосковськ, 

Покров, Жовті Води, Петропавлівського району, а також мобільний кейс для 

органу реєстрації місця проживання осіб, утвореному в рамках департаменту 

адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.   

Крім того, 05 липня поточного року від українсько-швейцарської 

програми EGAP Фонду Східна Європа 4 ЦНАП Дніпропетровської області 

отримали мобільні кейси – це ЦНАП Криничанської та Солонянської 

райдержадміністрацій, виконачого комітету Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району та виконавчого комітету Вербківської сільської ради 

Павлоградського району. 

Таким чином, на території регіону вже налічується 17 таких кейсів і з їх 

допомогою вирішуються не тільки багаторічні проблеми людей, прикутих до 

ліжка, але й жителів віддалених населених пунктів ОТГ і звичайних сільських 

рад, що створили власні ЦНАП. 
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У місті Кривий Ріг запроваджений ЦНАП “на колесах” – автомобіль-

трансформер, що перетворюється зі звичайної вантажівки в модульний офіс, в 

якому адміністратори здійснюють прийом населення з надання понад 200 видів 

адміністративних і соціальних послуг  територіально наближено до мешканців 

віддалених територій – сіл і селищ, що входять до складу цього міста.  

Протягом звітного періоду значна увага приділялася навчальному 

компоненту в системі розвитку ЦНАП.     

27 лютого 2018 року 50 фахівців з ОТГ Дніпропетровщини взяли участь в 

інформаційній сесії Програми “U-LEAD з Європою” за напрямом покращення 

надання адміністративних послуг, що відбулася на базі Дніпропетровського 

центру розвитку місцевого самоврядування за участю облдержадміністрації, де 

отримали відповіді на запитання щодо організації ефективної роботи ЦНАП та 

практичних аспектів надання певних видів адміністративних послуг, а також 

ознайомилися з умовами подання проектних заявок на конкурс у рамках 

зазначеної міжнародної Програми з метою створення або модернізації ЦНАП. 

8 ЦНАП Дніпропетровщини включені до списку кандидатів на участь у  

І раунді та 9 – у ІІ раунді Програми “U-LEAD з Європою” за напрямом 

покращення якості надання адміністративних послуг для населення. Участь у 

Програмі з підтримки створення та модернізації ЦНАП надасть можливість 

найближчим часом відкрити нові центри в громадах.  

Крім того, з 29 березня поточного року був запроваджений цикл тренінгів 

для 300 працівників ЦНАП області з культури ділового спілкування в ЦНАП та 

вдосконалення професійних навичок щодо вільного володіння діловою 

українською мовою у рамках програми EGAP Фонду Східна Європа. Загалом 

проведено 11 таких тематичних тренінгів, за підсумками яких співробітники 

центрів отримали сертифікати про успішне закінчення курсу. 

 

Інвестиційна діяльність 

 

Підвищення інвестиційної привабливості та забезпечення надходження 

прямих іноземних інвестицій в економіку області здійснювалося завдяки: 

ефективній та злагодженій роботі регіональних інституцій, спрямованих 

на підтримку та супровід інвестора: ДП “Дніпропетровський інвестиційно-

інноваційний центр”, КП “Дніпропетровське регіональне інвестиційне 

агентство” ДОР, КЗ “Агентство розвитку Дніпра Дніпровської міської ради”, а 

також місцевих інвестиційних інституцій у містах Павлоград, Нікополь, 

Кривий Ріг та інших; 

підтримці в актуальному стані та постійному оновленню переліку 

інвестиційних проектів області, направленню їх до дипломатичних установ 

України за кордоном з метою пошуку потенційних ділових партнерів та 

інвесторів; 

роботі гарячої лінії з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств, створеній при 

облдержадміністрації; 
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реалізації Концепції розвитку міжрегіонального співробітництва та 

кооперації Дніпропетровської області, схваленої розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 09 листопада 2011 року № Р-800/0/3-11; 

організації та проведенню презентацій області в країнах Європейського 

Союзу та світу; 
сприянню організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

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

підготовки інвестиційних 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. 
З метою залучення іноземних інвестицій область веде активне 

багатостороннє співробітництво з регіонами країн світу та світовими й 

регіональними міжнародними організаціями. 
З 21 по 23 березня 2018 року в Дніпропетровській області вже вшосте 

перебували представники Міжнародного трейд-клубу. 22 березня 2018 року 

відбулась зустріч керівництва облдержадміністрації з членами Міжнародного 
трейд-клубу. Під час зустрічі було проведено презентацію економічного 

потенціалу регіону. Інвестиційні можливості Дніпропетровщини презентував 

представник державного підприємства ”Інвестиційно-інноваційний центр”, 

презентацію Дніпропетровської торгово-промислової палати та зустріч з 
представниками ділових кіл регіону у форматі “В 2 В”. 

Делегація Міжнародного трейд-клубу ознайомилась з виробництвом  

ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь” корпорації “Інтерпайп”,  
ТОВ “АКСОР ІНДАСТРІ”, ТОВ “Спецтехоснастка”, відвідала хутір “Козацька 

Січ”, Петриківський музей етнографії, побуту та народно-прикладного 

мистецтва та Петриківський будинок дитячої творчості, де для них було 
проведено майстер-клас Петриківського розпису. 

Було проведено зустріч з керівництвом Петриківської 

райдержадміністрації, районної ради та представниками бізнесових і ділових 
кіл. На зустрічі було представлено бізнес- та інвестпроекти району. 

23 травня 2018 у Торгово-промисловій палаті України відбулася 

презентація економічного, інвестиційного, культурного і освітнього потенціалу 
Дніпропетровщини. На захід у Києві були запрошені посольства 84 країн світу, 

більше 30 міжнародних організацій і компаній.  

Головна мета заходу полягала в прозорій і відкритій позиції органів влади 
в своїх відносинах з інвесторами, що зможе гарантувати безпеку бізнесу на 

нашій території. 

24 – 27 жовтня 2018 року планується участь Дніпропетровської області у 
Першому форумі та виставці регіонів України та Республіки Білорусь  

(м. Гомель, Республіка Білорусь) з представленням спільного стенду 

Дніпропетровської області за участю представників КЗ “Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради” (DIA), 

державного підприємства “Інвестиційно-інноваційний центр” та Дніпро-

петровської торгово-промислової палати. 

https://opendatabot.com/c/2944828
https://opendatabot.com/c/2944828
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15 – 16 листопада 2018 року буде проведено III Дніпровський 

економічний форум DEF’2018. 

З початку року до Дніпропетровської області було здійснено 77 візитів 

делегацій іноземних країн, представників дипломатичних установ, журналістів 

і міжнародних організацій, а саме: заступника директора Програми розвитку 

Організації Об’єднаних Націй в Україні пані Ван Нгуєн, представників 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, Міністра закордонних справ 

та міжнародного співробітництва Італійської Республіки, діючого голови ОБСЄ 

Альфано Анджеліно, Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні 

Шігекі Сумі, Надзвичайного і Повноважнного Посла Литовської Республіки в 

Україні Марюса Януконіса, Надзвичайного та Повноважного Посла 

Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса, Надзвичайного і Повноважного 

Посла Азербайджанської Республіки в Україні Азера Худаяра оглу Худієва, 

Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні 

Марі Л. Йованович, Прем’єр-міністра Литовської Республіки Саулюса 

Сквярняліса, Надзвичайного і Повноважного Посла Французької Республіки в 

Україні Ізабель Дюмон, Надзвичайного і Повноважного Посла Австралії в 

Україні Мелісси О’Рурк, Державного секретаря закордонних та європейських 

справ Словацької Республіки Лукаша Парізека, Надзвичайного і Повноважного 

Посла Республіки Індія в Україні Маноджа Кумара Бхарті, Міністра 

закордонних справ ФРН Гайко Мааса, Надзвичайних і Повноважних Послів 

країн Вишеградської четвірки в Україні, Надзвичайного і Повноважного Посла 

Королівства Нідерланди в Україні Едуарда Хукса, Президента Естонської 

Республіки Керсті Кальюлайд, представників Європейського інвестиційного 

банку, представників Організації Об’єднаних Націй в Україні, представників 

Харківської філії Фонду Конрада Аденауера тощо.  

Упродовж І півріччя 2018 року державні службовці та посадові особи 

місцевого самоврядування пройшли навчання за модулем “Організація 

інноваційної діяльності та управління інвестиційним процесом в Україні”, 

включеним до освітньої програми Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (115 осіб). 
Станом на 01 липня 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій, 

залучених в економіку регіону, за наростаючим підсумком, становить 
3812,7 млн дол. США (103,4% до початку поточного року).  

На одного мешканця припадає 1181,3 дол. США, що у 1,5 раза більше 
показника по Україні (771,1 дол. США). 

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 
2336,6 млн дол. США (61,3% загального обсягу), торгівлю – 
580,8 млн дол. США (15,2%), операції з нерухомим майном – 
449,2 млн дол. США (11,8%), діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування – 195,2 млн дол. США (5,1%), професійну, 
наукову та технічну діяльність – 114,7 млн дол. США (3,0%), транспорт, 
складське господарство, пошта та кур’єрська діяльність – 53,2 млн дол. США 
(1,4%) та в інші галузі. 
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Станом на 01 липня 2018 року зростання темпів залучення прямих 

іноземних інвестицій спостерігалося у містах: Жовті Води (107,2%), 

Кривий Ріг (107,2%), Нікополь (107,0%), Павлоград (103,9%), 

Марганець (101,1%), Кам’янське (100,6%), Новомосковськ (100,6%), 

Дніпро (100,4%) та у Нікопольському (107,2%), Апостолівському (105,8%), 

Криворізькому (104,1%), Дніпровському (102,8%), Новомосковському 

(101,1%), Павлоградському (100,2%) районах. 

Уповільнення темпів залучення прямих іноземних інвестицій 

спостерігалося у Васильківському (96,5%) та Солонянському (99,5%) районах.  

Відсутні прямі іноземні інвестиції в соціально-економічний розвиток 

міст: Першотравенськ, Тернівка та у Магдалинівському, Межівському, 

Петриківському, Томаківському районах. 

Інвестиції надійшли з 59 країни світу у 965 підприємств 11 міст та 

18 районів області. 

 

Зовнішньоекономічна та виставково-конгресна діяльність 

 

Дніпропетровщина входить до числа провідних експортерів та займає 

друге місце за обсягами експорту серед областей України. У 2018 році 

продовжувалась минулорічна тенденція нарощування зовнішньо-торговельного 

обороту. На регіон припадає 6-та частина експортних товарних операцій 

України. Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з 

партнерами зі 150 країн світу.  

Упродовж 2018 року можливості промислового комплексу та сільського 

господарства Дніпропетровської області, науково-технічний та туристичний 

потенціал, витвори прикладних мистецтв були неодноразово представлені 

міжнародній спільноті, зокрема під час понад 80 офіційних візитів іноземних 

делегацій.    

Облдержадміністрацією поширювались серед потенційно зацікавлених 

підприємств області інформаційні матеріали щодо проведення міжнародних 

виставково-ярмаркових заходів за кордоном. Створена та підтримується в 

актуальному стані на веб-сайті облдержадміністрації спеціалізована рубрика 

“Виставково-ярмаркові заходи”. Крім цього, спільно з Дніпропетровською 

торгово-промисловою палатою підприємства області залучались до участі у 

регіональних, загальнодержавних та міжнародних виставкових заходів. 

Економічний та інвестиційний потенціал області було презентовано  

спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою за кордоном, 

зокрема під час Першого форуму та виставки регіонів України та Республіки 

Білорусь (24 – 27 жовтня, м. Гомель, Республіка Білорусь). 

При облдержадміністрації працює Рада з розвитку експорту, створена з 

метою належної реалізації зовнішньоекономічних пріоритетів області, 

сприяння виходу експортерів області на зовнішні ринки, захисту їхніх 

економічних і торговельних інтересів. Підприємства, організації та установи 

області стали активними учасниками проведеного 21 травня 2018 року виїзного 
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засідання Ради з просування експорту при Мінекономрозвитку в рамках заходу 

“Експортний день” під головуванням заступника Міністра економічного 

розвитку і торгівлі – Торгового представника України Наталії Микольської у   

м. Дніпрі. 

Крім цього, упродовж 2018 року в облдержадміністрації організовано та 

проведено: 

02 серпня – експертну зустріч у режимі відеоконференції за участю 

представників Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів щодо особливостей реалізації Закону України 

“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів”, зокрема сертифікація вантажів з харчовими продуктами для 

експорту з України; 

05 вересня – тренінг для підприємців “Експертна революція” та 

“Креативний експорт” за участю представників Офісу з просування експорту 

при Мінекономрозвитку та естонського експерта з маркетингу та експорту Ану-

Малл Наарітс; 

10 – 12 вересня – зустріч-дискусію “Європейські програми для України та 

можливості співпраці з Представництвом ЄС” із залученням представництва 

Європейського Союзу в Україні для представників бізнесу, експертів з питань 

торгівлі, громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 

12 вересня – семінар для багатонаціональних компаній “Відповідальна 

поведінка бізнесу: що потрібно знати про керівні принципи Організації 

економічного співробітництва та розвитку” за підтримки громадської 

організації “Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”. 

Підприємства області взяли активну участь в організованих спільно з 

Дніпропетровською торгово-промисловою палатою заходах: 

25 травня – Дніпровський HR Форум; 

30 серпня –  Щорічна експортна конференція у Дніпрі. 

У січні – серпні 2018 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами склав  

8671,4 млн дол. США, у тому числі експорту – 5268,7 млн дол. США 

(збільшення на 14,7%  порівняно з відповідним періодом попереднього року), 

імпорту – 3402,7 млн дол. США (на 17,1% більше). Позитивне сальдо –  

1866,0 млн дол. США. 

 

Промисловий комплекс 

 

З початку 2018 року індекс промислової продукції області має тенденцію 

до збільшення проти  відповідного періоду минулого року. 

У січні – вересні 2018 року індекс промислової продукції склав 103,6% 

проти січня – вересня 2017 року. 

Зростання індексу промислової продукції пов’язано зі зростанням 

виробництва майже в усіх галузях промисловості. Зростання зафіксовано у 

виробництві коксу – на 3,6%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 8,8%, 
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металургії – на 5,8%, машинобудуванні – на 11,7%, у добувної промисловості – 

на 2,7%, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 6,4%. 

Реалізовано промислової продукції у січні – вересні 2018 року на суму  

354,7 млрд грн. За цим показником область посідає 1 місце в України. 

Найбільше зростання обсягів реалізації промислової продукції досягнуто 

у містах: Кам’янське (на 16983,6 млн грн), Дніпро (на 53240,5 млн грн), Кривий 

Ріг (на 7077,2 млн грн) та Дніпровському (на 748,8 млн грн), Петриківському  

(на 641,3 млн грн), Магдалинівському (на 519,9 млн грн) районах. 

При цьому зниження обсягів реалізації спостерігалося у містах 

Марганець (на 608,8 млн грн), Жовті Води (на 43,9 млн грн) та 

Новомосковському (на 27,2 млн грн), Покровському (на 27,2 млн грн) та 

Царичанському (на 14,9 млн грн) районах. 

Разом з тим залишаються невирішеними питання, що стримують 

розвиток промислового виробництва, а саме: зниження платоспроможності на 

внутрішньому ринку, високі тарифи на енергоресурси та залізничні 

перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, несвоєчасне 

повернення ПДВ та інші.  

Так, основною причиною кризової ситуації, що виникла на одному з 

найбільших підприємств хімічної галузі області та призвела до зупинки 

основних виробничих потужностей АТ “ДНІПРОАЗОТ”, стало суттєве 

зростання ціни на природний газ, який є основною сировиною виробництва 

(доля у собівартості продукції складає від 40 до 90 %). Ситуація ускладнюється 

паралельним зростання електроенергії, частка якої у виробництві також є 

значною, зниженням ціни на аміак, карбамід і аміачну селітру на світовому 

ринку та демпінгуванням цін від постачальників мінеральних добрив з інших 

країн. Зупинка виробничої діяльності АТ “ДНІПРОАЗОТ” має негативний 

вплив на показники промислового виробництва як хімічної продукції, так і 

промислової продукції області в цілому. 

Нестабільною залишається ситуація на одному з найбільших державних 

підприємств машинобудівної галузі – ДП “ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова”. 

Підприємство продовжує потребувати державної допомоги в питаннях 

завантаження виробничих потужностей підприємства державним оборонним 

замовленням та державної фінансової допомоги, сприяння ресурсному 

забезпеченню інвестиційних проектів підприємства шляхом надання державних 

гарантій за кредитами, що залучаються для технічного переозброєння та 

підготовки виробництва. 

На промислових підприємствах регіону продовжує реалізовуватись низка 

інвестиційних проектів з підвищення технологічного рівня виробництва, 

реконструкції і технічного переоснащення підприємств, впровадження 

сучасних енергоефективних технологій і обладнання та заходів щодо 

збільшення  обсягів виробництва та розширення асортименту товарів, робіт і 

послуг, а саме: 
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у металургійному виробництві: 

на ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” – здійснюється модернізація 

аглофабрики № 2; реконструкція коксових батарей №№ 5,6; капітальний 

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

на ПАТ “Дніпровський меткомбінат” – проводиться реконструкція 

доменного цеху зі спорудженням комплексу з підготовки та вдування 

пиловугільного палива (ПВП) у доменні печі №№ 1М, 8, 9, 12; реконсрукція 

конвертерного цеху зі спорудженням установки десульфурації чавуну; 

реконструкція сортопрокатного цеху (І пусковий комплекс);  

на ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб” – встановлення лінії автоматичного 

нанесення ультрафіолетових (УФ) лаків у трубопрокатный цех (ТПЦ) 7; 

у добувній промисловості: 

на ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” – виконується 

катіпальний ремонт випалювальної машини Lurgi 552B; 

у машинобудуванні та виробництві хімічних речовин і хімічної продукції: 

на АТ “Дніпропетровський стрілочний завод” – здійснено технічне 

переоснащення стрижневого відділення в сталеливарному цеху № 2 з 

встановленням нового стижневого автомата, придбано печі електричні 

ТермоМастер для інструментального цеху, магнітний зажим оснащення для 

фрезерно-обромлюючого центру МС620ГМФ4, впроваджено у виробництво  

8 проектів стрілочної продукції; 

на ПрАТ “Дніпровагонмаш” – розроблено і підготовлено до серійного 

виробництва інноваційний вагон-хопер для зерна мод. 19-4152;  

на ПрАТ “Славгородський арматурний завод” – освоєно випуск нових 

видів продукції для польської фірми “4VALVESSYSTEMS Sp.z.o.o” (поковок 

корпусу і кришки на фільтр WZ-100). 

У рамках реалізації міжнародних комерційних космічних проектів та 

надання послуг національним і міжнародним партнерам щодо запуску і 

використання українських ракет-носіїв та супутників за 9 місяців поточного 

року здійснено 2 успішних пуски ракет-носіїв (РН): 

модернізованої ракети-носія “Антарес” (головний розробник – корпорація 

Orbital АТК (США)) з вантажним кораблем Cygnus; 

європейської ракети-носія легкого класу Vega з космічним апаратом 

Aeolus. 

Основну конструкцію першого ступеня PH “Антарес”, маршовий двигун 

РД-843 4-го ступеня РН Vega розроблено ДП “Конструкторське бюро 

“Південне” ім. М.К.Янгеля” та виготовлено ДП “Виробниче об’єднання 

“Південний машинобудівний завод” ім.О.М. Макарова”;  

у харчовій промисловості: 

на ТОВ “Хлібозавод № 10” – придбано автоматичну машину для нарізки 

“HARTMAN” та введено у виробництво нові види продукції;  
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на ПрАТ “Криворіжхліб” – виконані роботи з капітального ремонту печі 

ППЦ-250 та установці печі ФТЛ;  

на ПрАТ “Кондитерська фабрика “АВК” м. Дніпро” – виконані роботи з 

монтажу та запуску нового технологічного обладнання з виробництва 

продуктів, одержаних шляхом екструзії;  

на ТОВ “Кондитерська фабрика “Квітень” – впроваджено нові лінії з 

виробництва кондитерських виробів;  

на ПрАТ “Надєжда” – виконані роботи з модернізації цеху пакування;  

на ДП “Агролайт” – здійснено перехід на альтернативні види палива; 

на ПрАТ “Дніпровський крохмалепатоковий комбінат” – виконано 

роботи з технічного переоснащення та реконструкції дільниць;  

на ПрАТ “Криворізький міськмолокозавод № 1” – розроблено проект на 

встановлення сушильної установки А1-ОР2Ч-300 для виробництва сухого 

знежиреного молока (у 2020 році заплановано запуск);  

на ПрАТ “Комбінат “Придніпровський” – виконано роботи з будівництва 

очисних споруд для попереднього очищення заводських стоків. 

Для збільшення обсягів продажу та популяризації виробів підприємства 

харчової та переробної промисловості регіону постійно беруть участь у 

провідних обласних, міжобласних та міжнародних виставках-ярмарках. 

У червні 2018 року відбулася ХХХ Міжнародна агропромислова виставка 

“Агро – 2018” до участі було залучено підприємства агропромислового 

комплексу області. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства харчової та 

переробної промисловості області значну увагу приділяють впровадженню 

міжнародних та європейських стандартів (отримання відповідних сертифікатів 

систем управління якістю). Це дозволяє використовувати досвід і досягнення 

розвинутих країн та надає можливість відстояти свої позиції на сучасному 

ринку. 

У травні 2018 року Міністерство аграрної політики та продовольства 

України спільно з міжнародним проектом “Вдосконалення системи контролю 

безпечності харчових продуктів в Україні” та за сприянням управління 

агропромислового комплексу облдержадміністрації проведено семінар для 

підприємств агропромислового комплексу на тему: “Обов’язки операторів 

ринку. Вимоги законодавства до закладів громадського харчування та малих 

виробників. Гнучкий підхід”. 

Система управління якістю (ISO серій 9000, 14000, 22000) впроваджена 

(сертифікована) на вісімдесяти чотирьох підприємствах харчової промисловості 

області. У стані впровадження – на п’яти підприємствах області. 

Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) 

впроваджена (сертифікована)  на сорока п’яти підприємствах харчової 

промисловості. У стані впровадження – на п’ятнадцяти підприємствах області. 
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Демографічно-ресурсний розвиток 

 

Для забезпечення стабільного й безпечного розвитку регіону та держави в 

цілому, створення необхідних умов для нормалізації процесів природного і 

механічного відтворення населення, формування та стимулювання здорового 

способу життя, поліпшення матеріального положення сімей з дітьми, підтримки 

молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку протягом року: 

присвоєно почесне звання “Мати-героїня” 30 багатодітним жінкам; 

надано допомогу дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, у 

розмірі відповідно до чинного законодавства 4,6 тис. сімей; 

надано допомогу при народженні дитини 115,9 тис. сім’ям; 

надано допомогу при усиновленні дитини 380 сім’ям;  

забезпечено грошовою підтримкою 14,3 тис осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

забезпечено санаторно-курортним лікування 2529 громадян та 188,3 тис. 

дітей пільгових категорій. 

У поточному році проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота 

щодо призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (запис 

інтерв’ю (34 канал) на тему: “Житлові субсидії” для телевізійної передачі 

“Підсумки тижня” (25 січня 2018 року, 11.00), прес-конференція в 

облдержадміністрації  з представниками ЗМІ на тему: “Удосконалення порядку 

призначення житлових субсидій” (16 травня 2018 року, 11.00), діяла телефонна 

гаряча лінія в редакції газети “Наше місто” на тему: “Нове в порядку 

призначення житлових субсидій” (18 травня 2018 року, 11-00), запис програми 

(51 канал) на тему: “30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми” 

(27 липня 2018 року, 10-00), інтерв’ю для міських новин на 34 та  

51 телеканалах на тему: “Пакунок малюка” (24 вересня 2018 року). 

Внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру  

осіб, які мають право на пільги, майже 15,0 тис. багатодітних родин, які 

отримали пільги на житлово-комунальні послуги. 

Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

стосовно права на забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, інвалідів, 

учасників АТО, дітей пільгових категорій (запис програми “Актуальне 

інтерв’ю” на обласному радіо на тему: “Соціальний захист громадян, 

постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” (15 квітня  

2018 року), запис програми “Актуальне інтерв’ю” на обласному радіо на тему: 

“Соціальний захист та медичне забезпечення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” до Дня 32 річниці Чорнобильської 

трагедії (17 квітня 2018 року). 

Протягом січня – серпня 2018 року народилося 17 тис. немовлят, середня 

чисельність населення становила 3223,5 тис. осіб. 
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Зайнятість населення та ринок праці 
 

У рамках реалізації Програми зайнятості населення Дніпропетровської 

області на 2012 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської 

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

створення умов для повної зайнятості населення, забезпечення необхідної 

професійної підготовки кадрів, враховуючи технологічний розвиток 

виробництва в регіоні протягом січня – вересні 2018 року: 

працевлаштовано 627 безробітних на нові робочі місця зі здійсненням 

компенсації витрат суб’єктам малого підприємництва у розмірі єдиного внеску, 

311 – належать до категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування; 

видано 84 ваучери особам віком старше 45 років, які виявили бажання 

проходити перенавчання або підвищувати кваліфікацію за обраними 

спеціальностями чи професіями; 

8,9 тис. осіб пройшли навчання під конкретні робочі місця та для 

організації власної справи, з них: індивідуальне навчання – 31 особа, 

стажуванням охоплено 7,0 тис. осіб; 

9,5 тис. безробітних отримали професійну підготовку, перепідготовку або 

підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості; 

71 особа започаткувала власну справу за рахунок отримання одноразової 

виплати допомоги по безробіттю; 

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

тимчасового характеру. 

За сприянням центрів зайнятості знайшли роботу 49,6 тис. осіб, що на 

2,0% більше аналітичного періоду минулого року, з них працевлаштовано 

безробітних 35,2 тис. осіб.  

Протягом січня – вересня 2018 року в базових центрах зайнятості 

перебувало на обліку 1,3 тис. осіб з інвалідністю з числа безробітних. 

Отримували допомогу по безробіттю 905 осіб. Працевлаштовані за 

направленнями служби зайнятості 565 осіб зі статусом безробітного, 4 особи 

отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності. Охоплено профорієнтаційними послугами за 

направленням державної служби зайнятості 1,2 тис. осіб з інвалідністю. 

Чисельність осіб, які мають статус безробітного, станом на 01 жовтня  

2018 року склала 23,1 тис. осіб, рівень зареєстрованого безробіття – 1,2%. 

Найбільше зменшення чисельністі безробітних порівнянно з аналогічним 

періодом 2017 року спостерігається у містах Кривий Ріг – на 25,0%,  

Жовті Води – на 20,0% та районах: Юр’ївському – на 45,1%, П’ятихатському – 

на 41,9%. 

Водночас найбільше зростання чисельності безробітних  порівняно з 

відповідним періодом минулого року спостерігалося у місті Першотравенськ – 

на 20,3% та районах: Широківському – на 84,4%, Дніпровському – 42,3%. 
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Доходи населення та заробітна плата 

 

З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, 

зниження заборгованості з виплати заробітної плати у січні – вересні  

2018 року: 

забезпечено контроль за призначенням та виплатою пенсій  

18604 громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством; 

здійснено повідомчу реєстрацію колективних договорів, у містах і 

районах області надаються рекомендації з доповнення змісту договорів 

заходами, що передбачають підвищення рівня заробітної плати, її своєчасну 

виплату, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та умови зростання 

фондів оплати праці; 

проведено 334 засідання робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення, здійснено інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо негативних наслідків виплати “тіньової” 

заробітної плати серед 1952 роботодавців. За результатами проведеної роботи 

вдалося легалізувати 1281 робоче місце та підвищити рівень оплати праці на  

296 підприємствах; 

проведено 212 обласних, міських та  районних засідань комісій з питань 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат, попереджено про персональну відповідальність за 

несвоєчасну виплату заробітної плати 563 керівників підприємств. 

Середньомісячна заробітна плата у січні – вересні 2018 року зросла на 

28,7% і дорівнювала 8615 грн, що перевищує у 2,3 раза встановлений 

прожитковий мінімум для працездатної особи. 

У ІІ кварталі 2018 року значно вища за середньообласну (8755 грн) 

заробітна плата у містах: Тернівка (12666,0 грн), Кривий Ріг (9695,0 грн), 

Нікополь (9033,0 грн), а також Павлоградському (14396,0 грн), 

Петропавлівському (12817,0 грн), Дніпровському (9545,0 грн) районах. 

Разом з тим значно нижча за середньообласний рівень заробітна плата 

спостерігається у містах: Новомосковськ (6323,0 грн), Першотравенськ  

(7016,0 грн), Вільногірськ (7368,0 грн), Марганець (7453,0 грн), а також 

Софіївському (5554,0 грн), Межівському (5921,0 грн), Покровському  

(6052 грн), Юр’ївському (6083,0 грн) районах.  

Фонд оплати праці по області у січні – вересні 2018 року склав  

61,5 млрд грн. 

З початку 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати у 

господарському комплексі області збільшилась на 13,8%, станом на  

01 жовтня 2018 року склала 141,1 млн грн, у тому числі на економічно 

активних підприємствах – 41,1 млн грн.  

Найбільше зростання загального боргу з виплати заробітної плати по 

області відбулося у містах Кам’янське – на 31,1% (на 945,6 тис. грн),  

Павлоград – на 28,7% (на 457,3 тис. грн), Жовті Води – на 27,4%  

(на 5,2 млн грн), Дніпро – на 14,4% (на 5,1 млн грн), Кривий Ріг – на 5,7%                   
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(на 3,5 млн грн) та Царичанському районі – на 85,8% (на 301,0 тис. грн).                   

Крім того, залишається заборгованість з виплати заробітної плати у містах: 

Першотравенськ (1,1 млн грн), Новомосковськ (32,5 тис. грн), Вільногірськ 

(17,1 тис. грн) та районах: Верхньодніпровському (1,3 млн грн), Дніпровському 

(1,1 млн грн), Нікопольському (412,6 тис. грн), Апостолівському  

(329,0 тис. грн), Софіївському (311,4 тис. грн), П’ятихатському (96,8 тис. грн). 

Найбільше зростання заборгованості спостерігалося на промислових 

підприємствах: 

державне підприємство “Дніпровський електровозобудівний завод”  

(8,8 млн грн); 

казенне підприємство “Південукргеологія” (4,7 млн грн); 

державне підприємство “Бар’єр” (2,1 млн грн). 

Питома вага заборгованості з виплати заробітної плати в обласному фонді 

оплати праці склала 2,0% (по Україні – 4,1%). 

 

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 

 

Протягом року проводилась реалізація завдань з питань пенсійного 

забезпечення та соціального страхування: 

проведено роботу з керівниками бюджетоутворюючих підприємств щодо 

своєчасних і в повному обсязі розрахунків з органами Пенсійного фонду 

України в Дніпропетровській області;  

опрацьовано питання з міністерствами і відомствами, а також 

керівниками підприємств-боржників, які фінансуються з Державного бюджету 

України, щодо термінового погашення заборгованості в бюджет Пенсійного 

фонду України;  

забезпечено своєчасну в повному обсязі відповідно до чинного 

законодавства виплату пенсій; 

продовжено співпрацю з державними інспекторами з питань праці, 

місцевими органами виконавчої влади, Державною фіскальною службою 

України та профспілковими організаціями щодо забезпечення прав 

застрахованих осіб, зокрема за рахунок легалізації трудових відносин; 

проведено засідання комісій з питань погашення заборгованості з виплати 

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

районах області, де було заслухано 65 керівників підприємств-боржників зі 

сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; 

у засобах масової інформації та на зустрічах у трудових колективах 

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу про залежність страхового 

стажу від сплати внесків до Пенсійного фонду України.  

Протягом січня – вересня 2018 року вдалося погасити заборгованість до 

органів Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 0,9% (на  

542,7 тис. грн), економічно активних платників – на 2,2% (на 377,2 тис. грн). 
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Надходження власних коштів до органів Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області у січні – вересні 2018 року збільшились на 24,8% до 

аналогічного періоду 2017 року і склали 1211,2 млн грн. 

Середній розмір пенсій станом на 01 жовтня 2018 року становив  

2939,65 грн, що на 4,7% більше, ніж у відповідний період минулого року. 

Кількість пенсіонерів становить 963,0 тис. осіб. Частка пенсіонерів, які 

отримують пенсію в розмірі, вищому за прожитковий мінімум, склала 93,2%. 

Чисельність пенсіонерів, які перемістилися до Дніпропетровської області 

з АР Крим та районів проведення антитерористичної операції, становить  

27463 особи. Середній розмір пенсії склав 4351,7 грн, що на 3,6% більше 

відповідного періоду минулого року. 

 

Соціальний захист населення 

 

З метою забезпечення соціального рівня та якості життя, соціального 

захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, їх соціалізації та 

соціальної безпеки в суспільстві, у рамках Комплексної програми соціального 

захисту населення Дніпропетровської області на 2015 – 2019 роки, 

затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 05 грудня  

2014 року № 588-28/VІ (зі змінами): 

забезпечено своєчасне нарахування та виплату допомоги  

224,3 тис. сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, 

малозабезпеченим сім’ям; 

надано матеріальну допомогу 5224 малозабезпеченим особам та 

громадянам, які опинилися у скрутному становищі; 

забезпечено своєчасну виплату адресної допомоги 22,0 тис. особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції; 

відшкодовано витрати одному інвалідові І та ІІ групи за встановлення 

телефонів на суму 0,08 тис. грн; 

забезпечено своєчасну виплату обласної стипендії 64 громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років; 

профінансовано 10 громадських організацій інвалідів і ветеранів; 

надано 11140 одиниць технічних та інших засобів реабілітації, у тому 

числі 1326 візків; 

забезпечено нагляд за правильністю та своєчасністю призначення 

(перерахунку) пенсій громадянам за 18604 пенсійними справами. 

У містах Дніпро та Кривий Ріг надаються безкоштовні послуги щодо 

перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів 

житлового та громадського призначення (соціальне таксі). Транспортними 

службами “соціальне таксі” міст Дніпро та Кривий Ріг надано  

1,4 тис. транспортних послуг. 
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Протягом січня – вересня 2018 року до служби зайнятості області 

звернулись та отримали послуги 1,2 тис. учасників АТО, з них: 

мали право на отримання допомоги по безробіттю – 0,9 тис. осіб; 

отримали статус безробітного – 1,1 тис. осіб; 

працевлаштовані – 315 осіб; 

залучена до участі у громадських роботах – 31 особа; 

проходили профнавчання – 68 осіб. 

 

Податково-бюджетна діяльність 

 

До загального фонду місцевих бюджетів області за січень – вересень  

2018 року надійшло 18067,7 млн грн податків і зборів, що становить 105,7% до 

плану на звітний період.  

Виконання планових показників загального фонду місцевих бюджетів 

забезпечено всіма містами, районами, об’єднаними територіальними громадами 

та обласним бюджетом.      

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження 

збільшилися на 3 165,3 млн грн або 21,2 %. Зростання досягнуто більшістю 

бюджетів, які мають прямі відносини з державним бюджетом.  

Серед міст обласного підпорядкування найбільші темпи зростання 

доходів загального фонду мають міста Покров (на 32,5 %), Вільногірськ  

(на 29,1 %), Марганець (на 29,0 %), Жовті Води (на 28,6 %). Найменші темпи 

зростання доходів має місто Синельникове (на 10,8  %).  

По бюджетах районів найбільші темпи зростання доходів мають: 

Широківський (у 2 рази), Юр’ївський (в 1,6 раза), Павлоградський, 

Магдалинівський (в 1,4 раза), Царичанський (в 1,3 раза), найменші темпи – 

Томаківський (на 5,6 %), Покровський (на 6,8 %), Софіївський (на 8,1 %), 

Васильківський (на 8,5 %) та Криворізький (на 9,8 %).  

Серед ОТГ значні темпи зростання доходів загального фонду з початку 

року мають: Гречаноподівська (у 4,8 раза), Новолатівська (у 2,3 раза), 

Зайцівська (у 1,6 раза), Аулівська (в 1,5 раза), Роздорська (в 1,4 раза). 

Зменшення надходжень відбулося у Святовасилівській та Карпівський ОТГ. 

З податку на доходи фізичних осіб за січень – вересень 2018 року 

надійшло 10 220,4 млн грн (106,1 % до плану), що  на 2173,5 млн грн або на  

27 % більше, ніж за січень – вересень 2017 року. 

Планові показники не виконані містом Покров (99,7 %), Межівським 

районом (95,4 %), Сурсько-Литовською (94,9 %), Слобожанською (99,2 %), 

Софіївською (99,9 %), Гречаноподівською (90,8 %), Червоногригорівською 

(98,4 %) та Іларіонівською (95,0 %) ОТГ.  

Зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб проти 

відповідного періоду минулого року відбулося у Межівському районі, 

Варварівській та Ляшківській ОТГ.  
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Надходження до місцевих бюджетів плати за землю за січень – вересень 

2018 року склали 2 780,3 млн грн (91,1 % до плану) і зменшилися проти 

надходжень відповідного періоду минулого року на 178,1 млн грн або на 6,0 %.  

Зменшення надходжень плати за землю відбулося у 8 містах, 8 районах та 

27 ОТГ, в основному за рахунок внесення змін до Податкового кодексу України 

в частині справляння плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у 

межах смуг відведення та гірничодобувним підприємствам для видобування 

корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, у розмірі 25 % 

податку.  

Надходження до місцевих бюджетів єдиного податку за звітний період  

склали 1598,6 млн грн (116,0 % до плану), що на 344,0 млн грн або на 27,4 % 

більше обсягу надходжень відповідного періоду 2017 року. 

При цьому по окремих бюджетах не забезпечено виконання планових 

показників, а саме: по місту Вільногірськ, Синельниковському та 

Широківському районах, а також по 16 ОТГ. 

Найбільші темпи зростання надходжень єдиного податку мають  

Ляшківська (у 2,5 раза), Новопокровська (у 2,1 раза), Вишнівська, Софіївська, 

Великомихайлівська ОТГ та Юр’ївський (у 1,7 раза), Солонянський та 

Широківський райони, а також  Маломихайлівська, Новолатівська та Троїцька 

ОТГ  (у 1,6 раза). 

Зменшення надходжень єдиного податку проти відповідного періоду 

минулого року відбулося у Першотравневській та Гречаноподівській ОТГ. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів за січень – вересень 2018 року надійшло 

377,5 млн грн (99,1 % до плану), що на 23,1 млн грн (на 5,8 %) менше 

надходжень аналогічного періоду минулого року. 

Надходження до місцевих бюджетів акцизного податку з пального за 

січень – вересень 2018 року склали 434,1 млн грн (144,5 % до плану), що на 

201,8 млн грн або в 1,9 раза більше обсягу надходжень відповідного періоду 

2017 року. 

До загального фонду обласного бюджету за звітний період надійшло 

4 131,3 млн грн або 107,8 % до плану, що на 1 008,0 млн грн або 32,3 % більше 

надходжень січня – вересня 2017 року.  

З основних бюджетоутворюючих податків до обласного бюджету 

надійшло: 

податок на доходи фізичних осіб – 2044,1 млн грн  (106,7 % до плану на 

звітний період), що на 434,7 млн грн або на 27,0 % більше, ніж за відповідний 

період 2017 року; 

податок на прибуток підприємств приватної власності – 1369,3 млн грн 

(107,5 % до плану) та на 557,6 млн грн або у 1,7 раза більше, ніж у минулому 

році. 
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До спеціального фонду місцевих бюджетів області надійшло  

1712,5 млн грн податків і зборів. 

Всього до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області 

за січень – вересень 2018 року надійшло 19780,2 млн грн, що  порівняно з 

відповідним періодом минулого року більше на 3327,2 млн грн або на 20,2 %. 

Надходження доходів забезпечило можливість своєчасно та у повному 

обсязі здійснювати фінансування видатків обласного бюджету, відповідно до 

зареєстрованих фінансових зобов’язань та заявок головних розпорядників 

коштів, недопускаючи виникнення заборгованості за соціально захищеними 

видатками. 

Власні видатки загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 

2018 року при уточненому плані 4969,3 млн грн освоєні у сумі 4506,3 млн грн 

або на 90,7 %, у тому числі видатки з утримання галузей соціально-культурної 

сфери – 3788,4 млн грн (90,1 % до плану), а саме: 

охорона здоров’я – 1918,9 млн грн або на 93,0 % до плану звітного 

періоду; 

освіта – 1365,4 млн грн або на 86,0 %; 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 314,2 млн грн або на 

95,1 %; 

культура і мистецтво – 151,3 млн грн або на 86,7 %; 

фізична культура і спорт – 34,4 млн грн або на 83,8 %. 

Соціально захищені видатки профінансовано з урахуванням 

зареєстрованих фінансових зобов’язань головних розпорядників коштів 

обласного бюджету в сумі 3745,5 млн грн або 97,0 % до плану за 9 місяців 

2018 року. 

За 9 місяців 2018 року з урахуванням отриманого співфінансування з 

місцевих бюджетів на будівництво (реконструкцію) та капітальний ремонт 

інфраструктурних проектів соціально-культурної сфери та житлово-

комунального господарства (без урахування трансфертів з державного 

бюджету) освоєно 2258,0 млн грн, що становить 67,2 % до плану на звітний 

період (3360,3 млн грн).  

Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації на 

будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт об’єктів соціально-

культурної сфери освоєно 1220,1 млн грн, що становить 65,2 % до плану на 

звітний період (1872,4 млн грн). 

На роботи з капітального ремонту, будівництва та реконструкції доріг 

комунальної власності у населених пунктах області за рахунок коштів 

обласного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів департаментом 

житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації 

освоєно 649,1 млн грн або 71,1 % до планових призначень звітного періоду 

(913,4 млн грн).  

На будівництво, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних 

доріг загального користування з урахуванням співфінансування з міського 

бюджету м. Дніпро спрямовано 516,5 млн грн, у тому числі на здійснення 
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заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування  за рахунок 

50 % суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних 

показників надходжень митних платежів використано 246,5 млн грн. 

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах за 9 місяців 2018 року освоєно 252,0 млн грн.  

Дніпропетровська область – одна з провідних областей за обсягами 

закупівель у системі PROZORRO, яка на сьогодні займає друге місце після 

Київської області.  
В електронній системі публічних закупівель PROZORRO з початку року 

cтаном на 01 жовтня 2018 року: 

всього в області зареєстровано 76,51 тис. закупівель на загальну суму 

52,43 млрд грн, очікувана економія – 989,37,21 млн грн. Завершено  

61,34 тис. закупівель (30,11 млрд грн) з отриманою економією – 

820,29 млн грн. На цей час проводиться 3,45 тис. закупівель на планову суму 

10,82 млрд грн, очікувана економія – 169,07 млн грн; 

в облдержадміністрації зареєстровано 19,22 тис. закупівель на загальну 

суму 18,96  млрд грн, очікувана економія – 290,08 млн грн. Завершено 

15,10 тис. закупівель (11,11 млрд грн) з отриманою економією 176,68 млн грн. 

На цей час проводиться 1,07 тис.  закупівель на планову суму  

3,04  млрд  грн, очікувана економія – 113,4 млн грн. 

Облдержадміністрацією приділяється велика увага підвищенню 

ефективності електронних закупівель під час проведення структурними 

підрозділами і підлеглими установами шляхом збільшення частки успішно 

завершених лотів у загальному обсязі закритих закупівель. Одним з основних 

факторів, що впливають на успішність закупівлі, є підготовка якісної 

документації для закупівлі (оголошення, специфікації, проекту договору та ін.). 

Одним з основних шляхів для цього є систематичне підвищення кваліфікації 

представників замовників. В облдержадміністрації проводиться регулярне 

навчання представників замовників, а також представників  

бізнес-кіл. Вже проведено більше 60 семінарів та тренінгів для працівників 

структурних підрозділів облдержадміністрації, установ і підприємств, що 

знаходяться в їх оперативному управлінні (понад 3 тис. учасників), та 

підприємців (понад 5 тис.).  

За ефективністю закупівель облдержадміністрація знаходиться на  

1-му місці не тільки серед облдержадміністацій України, а й з урахуванням 

центральних органів виконавчої влади. Своїм досвідом облдержадміністрація 

вже поділилася із 10 регіонами країни. 
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Розвиток туристичної сфери 

 

З метою формування виняткового і різноманітного туристичного 

продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках 

шляхом рекламно-інформаційної кампанії, створення туристичної 

інфраструктури, яка б відповідала європейським стандартам в області 

розроблена та діє Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 

2014 – 2022 роки,  затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 

20 червня 2014 року № 532-26/VI (зі змінами). 

З метою впровадження завдань і заходів щодо створення сприятливих 

умов для формування конкурентоспроможного туристичного продукту та умов 

безпеки туристів, поширення інформації про туристичні можливості 

Дніпропетровської області на міжнародному та внутрішньому туристичному 

ринках, розбудови туристичної інфраструктури належного рівня, а також 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій області в цілому, 

протягом 2018 року реалізовано комплекс заходів за напрямами: 

 

популяризація туристичного потенціалу області: 

7 березня 2018 року туристичний потенціал Дніпропетровщини 

презентовано на 52-й міжнародній туристичній виставці-ярмарку ITB Berlin у 

м. Берліні; 

28 – 30 березня 2018 року область представлено на XXIV Міжнародній 

туристичній виставці UITT-2018: “Україна – Подорожі та Туризм”; 

12 травня 2018 року проведена презентація туристичного потенціалу 

Дніпропетровської області та представлені міжрегіональні туристичні 

маршрути на Запорізькому туристичному фестивалі-ярмарку “Запоріжжя – 

місце щастя”; 

17 – 18 травня 2018 року під час участі у Туристичному хабі “Розвиток 

туризму в умовах нових громад”, у м. Нова Каховка Херсонської області, були 

представлені здобутки щодо розвитку сільського та зеленого туризму на 

територіях ОТГ Дніпропетровської області та презентовані можливості 

індустріального туризму на прикладі міста Кривий Ріг; 

16 червня 2018 року на туристичному фестивалі Travel Fest “Мандруй 

Україною”, що відбувся у м. Києві, представниками туристичної галузі області 

презентовані туристичні маршрути по територіям міст Кривий Ріг та 

Марганець, а також Нікопольському та Томаківському районах;  

у червні 2018 року друковані презентаційні матеріали щодо туристичного 

потенціалу області представлені у м. Торонто для представників канадського 

туристичного бізнесу в рамках реалізації масштабного проекту для збільшення 

потоків канадських туристів до України; 

01 – 09 липня 2018 року проведено ІІІ вітрильну крейсерську регату 

“Козацький шлях-2018”. Захід проведено з метою презентації туристичного 

потенціалу регіону, можливостей створення туристичного продукту на 

території та досягнення області в галузі туризму. 
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Структурними підрозділами райдержадміністрацій, виконкомів міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, які відповідають за розвиток туризму 

на своїх територіях постійно ведеться робота з розвитку та популяризації 

власних туристичних об’єктів шляхом проведення або участі у різноманітних 

виставково-ярмаркових заходах, що проводяться на території області та за її 

межами майже щомісяця; 

 

інформаційне забезпечення: 

на сайті облдержадміністрації створений розділ “Спорт, дозвілля та 

туризм” з відповідними підрозділами, де висвітлена інформація щодо місць 

туристичної привабливості, туристичних маршрутів та діяльності організацій 

туристичної спрямованості. Події що відбуваються на території області 

висвітлюються в рубриці “Новини” та поширюються через соціальну мережу 

Фейсбук. Інформація про наявність місць розміщення туристів (готелі, хостели 

та ін.), харчування, проведення дозвілля, про стан збереження пам’яток історії 

та архітектури поширюється на офіційних сайтах райдержадміністрацій, 

міських рад та об’єднаних територіальних громад. 

Також, інформаційне забезпечення діяльності у сфері туризму 

здійснюється шляхом застосування стендів, банерів, мобільних інформаційних 

наметів, розповсюдженням буклетів, брошур, листівок та іншої друкованої 

продукції, використанням сувенірної продукції (футболки, кепки, магніти, 

наліпки, браслети, сумки, пакети тощо) під час проведення заходів. 

Протягом 2018 року виготовлено наступну рекламно-інформаційну 

продукцію: буклети “Дніпропетровщина туристична: Спортивний туризм”,  

еко-сумки з логотипом, еко-пакети з логотипом, календарі подій на 2018 рік, 

блокноти з логотипом, перекидні настільні календарі з висвітленням 

туристичних об’єктів області, сувенірні туристичні мапи, шоколадні вироби з 

логотипом на обкладинці, футболки та кепки з логотипом, прапорці, вимпели з 

логотипом, магніти, брелки тощо; 

 

розвиток туристичної інфраструктури: 

одним з показників розвитку туристичної інфраструктури на території – є 

наявність туристичних інформаційних центрів. В області діють відповідні 

центри у містах Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, а також у Петриківському 

районі області; 

ведеться робота щодо забезпечення умов безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, у тому числі туристичної; 

у містах та районах при проведені капітального ремонту доріг у 

населених пунктах забезпечується пониження бордюрів на тротуарах, на 

доріжках у зоні відпочинку. Заклади культури міст та районів області 

облаштовані пандусами; 
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46 тролейбусних машин у м. Дніпро пристосовані до перевезення осіб з 

обмеженими можливостями, нові закуповуються тільки за умов пристосування 
їх до перевезення осіб з обмеженими можливостями. 

На території Дніпропетровської області знаходиться 36 атестованих 

автостанцій, однією з вимог до яких є обладнання пандусами, вбиральнями, 
поручнями та кнопками виклику диспетчера пристосованих для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

 
культурно-масова діяльність: 

культурно-масова діяльність в області розвинута досить широко та 

поступово набуває все більшої актуальності та зацікавленості. Ця діяльність 
впроваджується за всіма формами такої діяльності, тобто через проведення 

фестивалів, акцій, конкурсів, ярмарків, ігор, змагань, флешмобів та інше. Так, 

майже усіма містами та районами області організовані та проведені заходи 
присвячені відзначенню державних свят (День незалежності України, День 

Соборності України, День пам’яті та примирення, День Конституції України), 

традиційних свят (Новий Рік, Різдво, Великдень, День захисту дітей, День 
Європи), професійних свят, пам’ятних днів, а також скорботних днів або днів 

жалоби. 

Проведено фестивалі різноманітної спрямованості: етнографічно-

фольклорний фестиваль “Петриківський дивоцвіт”, міжрегіональний фестиваль 
обрядів та оберегів “Пасіка Сірка”, етно-рок фестиваль “Kozak FEST”, музичні 

фестивалі “Стопудівка” та “Джаз на Дніпрі”, велике інтерактивне свято до Дня 

незалежності України “Вільне небо”, виставка робіт молодих митців 
“Dnipropetrovsk region ArtFest”, фестиваль креативної індустрії “Industrial Fest”, 

книжковий фестиваль “Book Space” та інші; 

з метою організації дозвілля дітей та молоді, у містах та районах області 
створені табори, діяльність яких спрямована на організацію змістового 

дозвілля, всебічне та патріотичне виховання, краєзнавчу діяльність та 

пропаганду здорового способу життя у спілкуванні з природою. У взаємодії з 
громадською організацією “Федерація козацького традиційного бойового 

мистецтва “Спас” на території с. Могилів Царичанського району проведено 

традиційний шостий наметовий вишкіл “Дніпровський СПАС”. Учасниками 
заходу стали 60 молодих людей; 

у травні 2018 року у м. Дніпро на території колишньої 

Новобогородицької фортеці, у рамках фестивалю “Джура-Самар-Фест”, 
відбувся фінальний тур міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри “Сокіл-Джура-2018”; 

 
проведення навчань, семінарів, конференцій тощо: 

22 квітня 2018 року департамент у співпраці із представниками ОТГ, 

туристичного бізнесу, громадських організацій Дніпропетровської області 
взяли участь у практичному тренінгу “Регіональний туризм: Подія. Заклад. 

Територія” з метою набуття знань та досвіду у сфері розвитку туристичного 

потенціалу міст та громад; 
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26 – 27 червня 2018 року в ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” 

була організована виїзна сесія Наукової ради з туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та проведено перше 

засідання Мережі знань Національної туристичної організації України в роботі 

якої взяли участь провідні науковці туристичних університетів та профільних 

навчальних закладів у сфері туризму та гостинності; 

05 липня 2018 року проведено семінар-тренінг “Туристичний потенціал 

громади” для представників об’єднаних територіальних громад 

Дніпропетровської області. Представникам громад були представлені переваги 

розвитку туризму, існуючий досвід впровадження різних видів туризму на 

територіях ОТГ; 

 

розвиток різних видів туризму: 

на території області проводяться заходи щодо сприяння розвитку різних 

видів туризму. Пріоритетними видами туризму для Дніпропетровської області 

визначені такі види як: промисловий, історичний, культурно-пізнавальний, 

сільській (“зелений”). 

Промисловий туризм переважно розвинутий у містах: Дніпро, 

Кам’янське, Кривий Ріг, Нікополь. Дніпропетровська область єдина область, де 

розвинутий промисловий туризм, через наявність великої кількісті 

промислових гігантів, а з точки зору “космічного” туризму, область є 

унікальною.  

Історичний та культурно-пізнавальний види туризму розвиваються по 

всій території області шляхом розробки та впровадження закладами культури й 

громадськими організаціями різноманітних туристичних маршрутів, 

краєзнавчих екскурсій, пізнавальних походів, експедицій-тренінгів, відвідувань 

природних об’єктів тощо.  

Сільській (“зелений”) туризм поступово розвивається в регіоні через 

створення садиб та сільських господарств. На території області “зелені” садиби 

та господарства діють у Павлоградському, Петриківському, Межівському, 

Новомосковському, Синельниківському, Солонянському, Царичанському 

районах. 

Спортивний туризм в Дніпропетровській області реалізується шляхом 

проведення спортивних та туристичних заходів. В області успішно працюють 

клуби зі спортивного туризму, які організовують заходи з туризму, беруть 

участь у змаганнях різних рівнів (обласні, всеукраїнські, міжнародні). 

Сучасна Дніпропетровщина пропонує туристам різноманітні види 

активного туризму: пішохідний, велосипедний, водний, гірський (альпінізм та 

скелелазіння), вітрильний, лижний туризм тощо. 
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Транспорт, транспортна інфраструктура, зв’язок та електронне 

урядування 

 

У січні – вересні 2018 року вантажооборот підприємств транспорту 

становив 19950,4 млн ткм (збільшення на 4,2% порівняно з січнем – вереснем 

2017 року), перевезено 76,1 млн тонн вантажів, що на 0,1% менше відповідного 

періоду 2017 року). 

Залізничним транспортом відправлено 62,6 млн тонн вантажів 

(збільшення на 0,3%). Вантажооборот дорівнював 17595,8 млн ткм (на 4,5% 

більше, ніж у січні – вересні 2017 року). Спостерігалося зростаня обсягів 

відправлення брухту чорних металів (на 25,6%), чорних металів (на 3,8%), 

залізної і марганцевої руд (на 4,1%). Разом з тим скоротилося транспортування 

лісових вантажів (на 50%), хімічних і мінеральних добрив (на 42,3%), нафти і 

нафтопродуктів (на 26,9%), коксу (на 27,8%), зерна і перемолу (на 26,0%), 

цементу (на 22,7%), будівельних матеріалів (на 22,5%), кам’яного вугілля (на 

0,1%).   

Протягом січня – вересня 2018 року перевезено 235,4 млн пасажирів, 

пасажирооборот складає 4006,4 млн пас. км, що на 0,9% більше, ніж у січні – 

вересні 2017 року.  

З метою підвищення якості послуг пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом у 2018 році: 

здійснюється контроль за виконанням автомобільними перевізниками 

умов договорів про організацію (тимчасову організацію) перевезення пасажирів 

на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі території Дніпропетровської області 

(внутрішньообласні маршрути); 

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

приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування; 

керівниками підприємств пасажирського автомобільного транспорту 

забезпечено проведення інструктажів з водійським складом щодо необхідності 

дотримання правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

зокрема в частині перевезення пільгової категорії та надання якісних послуг.  

З метою залучення на конкурсних засадах автомобільних перевізників 

для роботи на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області 

(внутрішньообласні маршрути), у 2018 році облдержадміністрацією проведено 

конкурси з перевезення пасажирів; 

фахівцями регіональної філії “Придніпровська залізниця”  

ПАТ “Укрзалізниця” активно проводиться інформаційно-роз’яснювальна та 

профілактична робота з населенням Дніпропетровської області: водіями, 

учнями шкіл, коледжів та інших навчальних закладів щодо правил безпечної 

поведінки поблизу залізничних об’єктів та правил безпеки руху на залізничних 

переїздах. 
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Регіональною філією “Придніпровська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”                  

з метою системного оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень 

капітально відремонтовано і модернізовано електропоїзд ЕР2Т-7222. Другий 

приміський состав заплановано оновити до кінця 2018 року. Це підвищить 

рівень сервісу та комфорту для пасажирів у приміському сполученні; 

у січні – серпні 2018 року в спеціалізованих вагоноремонтних депо 

різними видами ремонту відновили 4033 вантажні вагони, у тому числі  

330 капітально відремонтували; 

у січні – липні 2018 року різними видами ремонту оновили 175,4 км колії. 

Було виконано реконструкцію 23 км колії, посилений капітальний та 

капітальний ремонт – майже 15,7 км, посилений середній та середній – майже 

47,7 км, комплексно-оздоровчий – 47,1 км колії. Ремонтно-колійні роботи 

велися на основних напрямках вантажного та пасажирського руху –  

П’ятихатки – Чаплине, Лозова – Солоне Озеро та в Криворізькому регіоні. 

Тривають роботи з будівництва метрополітену в м. Дніпро. 

За І півріччя 2018 року КП “Дніпровський метрополітен” Дніпровської 

міської ради” перевезено 3,8 млн пас. (у т. ч. пільгових – 1,1 млн пас.),  

КП “Дніпровський електротранспорт” Дніпровської міської ради” перевезено  

55,2 млн пас. (у т. ч. пільгових – 29,8 млн пас.). За січень – червень 2018 року 

придбано 23 тролейбуси, відремонтовано 21 одиницю трамвайних вагонів,  

7 одиниць тролейбусів, 17 км трамвайних колій та 15 км контактної мережі (в 

один провід). 

За даними міськвиконкомів було придбано 30 одиниць міського 

транспорту.  

За 6 місяців поточного року доходи підприємств області від наданих 

послуг пошти та зв’язку склали 1634,4 млн грн, що на 2,1% менше ніж  

за 6 місяців 2017 року. Зросли доходи від надання послуг кабельного 

телебачення на 16,6%, інтенет-послуг – на 19,9%.  

Значних коливань у галузі зв’язку протягом поточного року не 

відбувалося. 

 

Агропромисловий комплекс 

 

За підсумками січня – вересня обсяги виробництва продукції сільського 

господарства склали 100,1% до рівня відповідного періоду минулого року.  

На 1 жовтня 2018 року у господарствах усіх категорій кількість великої 

рогатої худоби у порівнянні з відповідною датою 2017 року зменшилася на 

8,8%, у т. ч. корів – на 7,7%; свиней – на 6,4%, овець та кіз – на 5,7%, що разом 

зі зниженням обсягів виробництва м’яса (на 4,8% порівняно з січнем – вереснем 

минулого року), молока (на 4,1%) та яєць (на 0,2%), вплинуло на загальний 

показник обсягу виробництва продукції сільського господарства у звітному 

періоді.  



34 Продовження додатка 

Птиці свійської навпаки стало більше на 2,6%, а у структурі реалізації 

сільськогосподарських тварин на забій у живій масі частина птиці свійської склала 

87,3%. Крім того, частина свиней склала 11,4%, великої рогатої худоби – 1,2%. 

Зростання обсягів виробництва м’яса відбулося на сільгосппідприємствах 

6 районів – у Верхньодніпровському (на 46,0%), Дніпровському (на 11,8%), 

П’ятихатському (на 4,2%), Петропавлівському (на 4,2%), Криворізькому  

(на 2,1%), Нікопольському (на 0,2%). 

На сільгосппідприємствах 12 районів обсяги виробництва м’яса 

знизились, найбільше – у Покровському (на 69,8%),  Магдалинівському  

(на 68,3%), Васильківському (на 32,6%), Юр’ївському (на 18,4%) та 

Томаківському (на 18,0%).   

Зростання обсягів виробництва молока відбулося на 

сільгосппідприємствах 2 районів – у Покровському (на 19,3%) та 

Верхньодніпровському (на 14,0%).  

На сільгосппідприємствах 5 районів – знизилися, а саме: у 

П’ятихатському (на 25,2%), Юр’ївському (на 10,4%), Синельниківському (на 

4,5%), Новомосковському (на 3,0%) та  Магдалинівському (на 1,3%). 

Середній надій молока у розрахунку на одну корову (що була в наявності 

на початок 2018 року) збільшився на 102 кг і становив 4160 кг. 

У січні – вересні 2018 року обсяг вирощування сільськогосподарських 

тварин в аграрних підприємствах (крім малих) зменшився порівняно з 

аналогічним показником попереднього року на 11,7 тис. тонн (на 5,3%), а його 

відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 102,7% (торік – 103,1%).  

З початку жнив господарствами всіх категорій зернові та зернобобові 

культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі  

979,1 тис. га, що складає 87,3% до площ, посіяних під урожай 2018 року.  

Станом на 1 жовтня поточного року зібрано 2,9 млн тонн зерна  

(у початково оприбуткованій вазі), що на 6,3% менше, ніж на відповідну дату 

2017 року. З кожного гектара обмолоченої площі одержано по 29,1 ц зерна 

(торік 32,8 ц). 

На початок жовтня кукурудза на зерно зібрана на 171,9 тис. га, що 

складає 118,9% до минулорічного, з цієї площі намолочено 695,5 тис. тонн 

зерна при середній урожайності 40,5 ц з га (на відповідну дату у 2017 року було 

32,1 ц з га). 

Дещо нижчими темпами (89,6%) ніж торік проходить збирання урожаю 

соняшника. На 1 жовтня 2018 року його намолочено 841,4 тис. тонн, що всього 

на 0,2% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. 

У 2018 році отримано хороший урожай технічних культур, намолочено 

199 тис. тонн ріпаку, що на 56 % більше ніж у 2017 році. 

Усіма категоріями господарств накопано 512,8 тис. тонн картоплі, що на 

8,3% менше, ніж рік тому. Виробництво овочів відкритого ґрунту зросло на 

2,2% і склало 588,1 тис. тонн. Господарствами населення одержано 96,2% 

загального обсягу виробництва картоплі та 94,6% овочів відкритого ґрунту. 

Потреба населення області в овочах повністю забезпечена. 
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Загальне виробництво плодоягідної продукції (163,5 тис. тонн) 

збільшилось проти відповідного періоду 2017 року майже на 30%. 

Сільськогосподарськими підприємствами за власні кошти з початку  

2018 року придбано 261 одиниця техніки на суму 464,9 млн грн, у т. ч.  

41 трактор (99,2 млн грн), 22 зернозбиральних комбайни (109,3 млн грн). 

З метою збільшення обсягів виробництва в області реалізується низка 

проектів із залученням інвестицій: 

у квітні 2018 року впроваджено в дію канадський кооперативний 

зерновий  проект розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів 

в Україні – кооперативний підхід дає можливість фермерам здійснювати 

загальні закупівлі (включаючи придбання високоякісного посівного матеріалу), 

мати спільний доступ до сучасного обладнання з доробки та зберігання зерна, 

спільно здійснювати поставки зернових безпосередньо до найбільших покупців 

тоді, коли ціни є найвищими; 

на базі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Зерновий” 

Васильківського району побудований та введений в дію елеватор потужністю  

12 тис. тонн (вартість проекту – близько 6 млн канадських доларів); 

у рамках канадського проекту “Розвиток молочного бізнесу в Україні” у 

Покровському районі завершено будівництво другої черги Демонстраційної 

ферми (сільськогосподарське підприємство “Молочарське”), а саме – 

будівництво корівника на 60 голів Джерсейської породи (вже закуплено та 

завезено в Україну 45 нетелів з Данії);  

об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

“Господар” продовжує розвивати мережу кооперативів молочного напряму: діє 

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

Сістем”), щомісяця в лабораторії провидиться аналіз 5000 зразків молока; 

з метою збільшення мережі збору молока встановлюються танки-

охолоджувачі та забезпечуються молоковозами молочні кооперативи, що є 

членами об’єднання: сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

“Добробут Андріївки”, “Первоцвіт”, “Жовтневий”, “Молочна ріка”, “Любава”, 

збір молока організовано на 109 пунктах; кооперативне об’єднання щоденно 

продає 20 тонн молока. 

У 2018 році реалізовувались також й інші інвестиційні проекти, а саме: 

товариство з обмеженою відповідальністю “Сади Дніпра” Дніпровського 

району – збільшення площі закладених багаторічних насаджень фруктових 

дерев (яблунь) терміном плодоношення понад 10 років до площі 60,4 га та 

будівництво холодильника для зберігання вирощеної продукції; 

товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Овен” Магдалинівського 

району – реконструкція свинокомплексу для вирощування 70 тис.  голів свиней 

на рік; будівництво ІІ черги племінного репродуктора по виробництву                              

15 млн шт. інкубаційного яйця на рік; будівництво комплексу  по переробці та 

зберіганню 20 тис. тонн овочів на рік; 
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дочірнє підприємство “НАЦІОНАЛ-ПЛЮС” приватного підприємства 

“НАЦІОНАЛ” Царичанського району – реконструкція молочної ферми на  
540 голів корів; 

товариство з обмеженою відповідальністю “АГРОМАЙСТЕР” 

Солонянського району – реконструкція свинокомплексу на 840  голів свиней 
(180 тонн м’яса на рік). 

Протягом 2018 року виробникам сільськогосподарської продукції 

Дніпропетровської області надана державна підтримка в сумі 10700,7 тис. грн, 
у тому числі за напрямами: 

державна підтримка галузі тваринництва (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 128-р “Про розподіл коштів, 
передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 “Державна 

підтримка галузі тваринництва” на 2018 рік” (зі змінами) – спеціальна 

бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який 
народився в господарствах фізичних осіб – 2215,4 тис. грн; 

державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними (наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 12 грудня  

2017 року № 656 “Про розподіл коштів за бюджетною програмою  

2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними” (зі змінами) – 10590,0 тис. грн. 
З обласного бюджету профінансовано Програму розвитку земельних 

відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на  

2011 – 2018 роки, затверджену рішенням обласної ради від 25 березня  
2011 року № 73-5/VI (зі змінами) – за 61 об’єкт (проект) 2018 року станом на  

1 жовтня 2018 року сплачено 61,0 тис. грн. 

Підготовлено проект Програми підтримки ветеранів війни та членів сімей 
загиблих учасників бойових дій при отриманні земельних ділянок у власність у 

2019 – 2021 роках (розпорядження голови облдержадміністрації від 02 жовтня 

2018 року № Р-628/0/3-18), подання щодо внесення на розгляд чергової сесії 
обласної ради питання про затвердження проекту вказаної програми 

направлено до обласної ради. 

Завдання і заходи Регіональної програми з локалізації та ліквідації 
амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території 

Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років, затверджену рішенням 

обласної ради від 23 березня 2012 року №259-12/VI (зі змінами) 
реалізовувались за рахунок місцевих бюджетів у сумі 16052,6 тис. грн та інших 

джерел фінансування (власних коштів підприємств) – 268973,6   тис. грн. 

 

Розвиток сфери послуг 

 

Продовжується робота з розвитку та вдосконалення ринку нефінансових 
послуг. У поточному році відкрито нові об’єкти з надання послуг: пральні, 

перукарні, ательє з ремонту та пошиття одягу, взуття, з ремонту побутової 

техніки, комп’ютерів тощо. Вирішуються питання поліпшення надання 

http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/21/575
http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/21/575
http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/28/763
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транспортних послуг, у тому числі вживаються заходи з розвитку 

муніципального транспорту. Крім того, розширюється мережа підприємств, 
які надають послуги по переробці та зберіганню сільгосппродукції.  

Розширення сфери побутових послуг, збільшення їх обсягів та доходу 

від реалізації послуг залежить від попиту населення, а також від його 
платоспроможності, що безпосередньо пов’язано із загальною економічною 

ситуацією в області. 

За оперативними даними міськвиконкомів та райдержадміністрацій 
всього у поточному році відкрито майже 47 нових об’єктів з надання послуг, за 

рахунок чого створено близько 130 нових робочих місць. Кількість об’єктів з 

надання нефінансових послуг перевищує 9 тисяч об’єктів. 
Відчутними для населення є цінові акції, які спрямовані на задоволення 

потреб населення з доходами, нижче середніх – більшість керівників 

підприємств побуту, як умістах, так і у районах, впродовж року співпрацюють з 
органами виконавчої влади, беруть участь в благодійних акціях з 

обслуговування певних категорій населення зі значними знижками (від 25% до 

100% на перукарські послуги, послуги з ремонту одягу та взуття, послуги лазні, 
тощо). Систематично проводяться благодійні акції приурочені до Дня 

Перемоги, Дня захисника Вітчизни, Дня захисту  дітей, Дня людей похилого 

віку. 

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

удосконалення нормативного регулювання підприємницької діяльності; 

оптимізації процесів надання адміністративних, муніципальних послуг 
органами місцевого самоврядування; 

надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки 

суб’єктам господарювання; 
проведення заходів з протидії тіньовому підприємництву та сприяння 

зайнятості населення; 

популяризації підприємницької діяльності, інформаційної підтримки 
започаткування та ведення бізнесу; 

підвищення рівня соціальної відповідальності малого й середнього 

підприємництва; 
сприяння в забезпеченні підготовки кадрів для малого й середнього 

бізнесу; 

організації чемпіонатів, фестивалів, майстер-класів для робітників сфери 
послуг з метою вдосконалення їх професійної майстерності та підвищення 

кваліфікації; 

недопущенню скорочення мережі підприємств, що надають побутові 
послуги населенню, збереженню робочих місць та упорядкуванню тарифів за 

надані послуги. 

У січні – червні 2018 року обсяг реалізованих послуг становив  
27988,0 млн грн, у тому числі населенню – 4603,4 млн грн (16,4% від 

загального обсягу). За обсягом реалізованих послуг Дніпропетровська область 

займає друге місце серед областей України (після Одеської області). 
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У структурі наданих послуг переважали послуги транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 45,9%, частини послуг по 

операціях з нерухомим майном склала 15,0%, у сфері інформації та 

телекомунікацій – 9,9%, щодо здійснення професійної, наукової та технічної 

діяльності – 10,2%. 

 

Розвиток інфраструктури сільських територій, у тому числі об’єднаних 

територіальних громад 

 

Продовжено роботу з вирішення проблем із забезпеченням 

централізованим питним водопостачанням населення сільської місцевості 

області, яке користується привізною водою. 

Протягом січня – вересня реконструйовано та збудовано 14 км 

водопровідних мереж у населених пунктах Верхньодніпровського, 

Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Софіївського, Томаківськоог та 

Широківського районів.  

Відремонтовано 1,3 млн тис. кв. м доріг сільських населених пунктів 

області. 

У 2018 році на реалізацію 187 інфраструктурних проектів 56 об’єднаним 

територіальним громадам передбачено субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад в обсязі 157 млн грн. Протягом січня – вересня 2018 року виконано 

роботи з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів: 

адміністративної будівлі Зеленодольської міської ради, яка знаходиться за 

адресою вул. Фартушного, 19, с. Велика Костромка Апостолівського району 

Дніпропетровської області; 

мережі зовнішнього освітлення с. Тарасівка, Самоткань, Новогригорівка 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області; 

будівлі КЗОЗ “Божедарівський центр надання медико-санітарної 

допомоги” Божедарівської селищної ради за адресою: смт Божедарівка, 

вул. Медична, 1, Криничанського району Дніпропетровської області; 

водогону протяжністю 730 метрів, Україна, 52930, Дніпропетровська 

область, с. Веселе Межівського району, вул. Капустіна, 4; 

частини дорожнього покриття по вул. Світла від вул. Лугова до буд. № 13 

в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області; 

частини дорожнього покриття по вулиці Харківська від а/д Мерефа-

Лозова-Павлоград до буд. № 22 в с. Вербки Павлоградського району 

Дніпропетровської області; 

елементів благоустрою з капітальним ремонтом дороги по 

вул. Набережна, с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської 

області; 

дитячого навчального закладу № 2 “Казка” Покровського району 

Дніпропетровської області смт Покровське, вул. Ковриги, 4 (заміна віконних та 

дверних блоків); 
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даху та вентиляційних каналів житлового будинку по  

вул. Українська, 6 в смт Солоне Дніпропетровської області; 

дороги по вул. Козацька смт Томаківка Дніпропетровської області; 

дороги по вул. Весняна смт Томаківка Дніпропетровської області; 

комунального закладу “Рудківський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Китайгородської сільської ради (заміна вікон 2 поверху); 

вуличного освітлення по вулиці Центральна села Китайгород 

Царичанського району Дніпропетровської області; 

мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова в с. Дубове Царичанського 

району Дніпропетровської області; 

мережі освітлення вулиць с. Явдотівка Новомалинівської сільської ради 

Широківського району Дніпропетровської області; 

мережі освітлення вулиць с. Новомалинівка Новомалинівської сільської 

ради Широківського району Дніпропетровської області; 

дороги по вул. Некрасова с. Інгулець Широківського району 

Дніпропетровської області. 

Загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються у 2018 році на 

реалізацію більш ніж 1000 інвестиційних проектів на сільських територіях, у 

тому числі на територіях створених об’єднаних територіальних громад, 

становить майже 3,0 млрд грн, з яких протягом січня – вересня використано 

1,3 млрд грн. 

 

Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 

 

З метою забезпечення надійності електропостачання, скорочення витрат 

на розподіл електричної енергії, покращення технічного стану електричних 

мереж, забезпечення стабільної та надійної роботи енергогенеруючих 

підприємств області, що входять до складу енергосистеми України та беруть 

участь у регулюванні, покритті сезонних та добових графіків навантажень 

(ТЕС, ГЕС); 

в енергопостачальної галузі до кінця року очікується завершення 

будівництва ПС-150 кВ “Наддніпрянська” (АТ “ДТЕК Дніпровські 

електромережі”). 

Нова підстанція “Наддніпрянська” – 150/10/6 кВ в центральній частині   

м. Дніпро: 

підвищить якість електропостачання мешканцям Соборного та 

Шевченківського районів м. Дніпро; 

покриє дефіцит потужностей, що виникають в результаті розвитку 

інфраструктури центру міста і його житлової забудови; 

забезпечить новими потужностями перспективне будівництво 

метрополітену; 

підвищить надійність живлення існуючих підстанцій, що забезпечують 

електроенергією метрополітен м. Дніпро; 
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в енергогенеруючій галузі філією “Середньодніпровська ГЕС” ПрАТ 

“Укргідроенерго” проведена реконструкція маслонапорної установки блоку  

№ 3 (гідроагрегати № 5 та № 6). 

Вжиті заходи дозволять підвищити надійність роботи 

гідроелектростанції, а також забезпечити економію 88,7 тис. кВт/год на рік.  

За 8 місяців 2018 року енергетичними компаніями та електростанціями 

області вироблено 3 млрд 587 млн кВт*год електричної енергії, що на  

684,4 млн кВт*год або на 23,58% більше ніж за аналогічний період 2017 року, у 

тому числі з використанням відновлюваних джерел енергії, враховуючі філію 

“Середньодніпровська ГЕС” ПрАТ “Укргідроенерго” – 1005 млн кВт*год, що 

на 299 млн кВт*год або на 42,3% більше ніж за аналогічний період 2017 року.  

Вуглевидобувна галузь: 

будівництво вентиляційної свердловини на шахті Ювілейна  

(ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”), що наразі триває, дозволить збільшити 

доступ до балансових запасів вугілля в обсязі 26 млн тонн. Реалізація проекту 

забезпечить стабільну роботу шахти Ювілейна з виробничою потужністю  

1,42 млн тонн на рік до 2040 року. 

Газопостачальна галузь: 

у 2018 році:  

на ПАТ “Дніпропетровськгаз” проведено реконструкцію та заміну 

газопроводів (3 км газорозподільних мереж), 45 од. відключаючих пристроїв, 

26 од. газорозподільних пунктів, 43 од. шкафних регуляторних пунктів, 64 од. 

електрохімзахисту, заміна 1124 од. регуляторного обладнання; 

встановлення 13716 од. індивідуальних лічильників для населення; 

на ПАТ “Дніпрогаз” проведено реконструкцію та заміну                                      

0,9 км газорозподільних мереж; 7 од. відключаючих пристроїв;                                    

62 од. газорозподільних пункти (реконструкція та технічне переоснащення);                    

77 од. регуляторного обладнання; 39 од. електрохімзахисту; 34 од. 

сигналізаторів аварійного тиску на газопроводах; 

встановлено 16629 од. приладів індивідуального обліку для населення. 

В області діють дві програми, якими передбачені заходи з 

енергоефективності, а саме Дніпропетровська обласна комплексна програма 

(стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату  

на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 жовтня  

2015 року № 680-34/VI (зі змінами) та Програма підтримки                              

населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини  

на 2015 – 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 жовтня  

2015 року № 681-34/VI (зі змінами). 

За 6 місяців 2018 року містами та районами реалізовано 43 проекти та 

заходи з енергозбереження та енергоефективності на загальну суму близько 

27,01 млн грн, з них по містам – 34, що дозволить заощадити 668 т  умовного 

палива; по районам – 9, що дозволить заощадити 53,3 т умовного палива.  
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Альтернативна енергетика в Дніпропетровській області представлена 

сонячними та вітровою електростанціями, біогазовими установками, 

теплогенеруючими установками для виробництва теплової енергії з біомаси, а 

також використанням вторинних енергоресурсів.  

В області ведеться активна робота з розвитку альтернативної та 

відновлюваної енергетики. На 01 вересня 2018 року загальна кількість об’єктів 

альтернативної енергетики дорівнює 164, що більше ніж у 1,3 раза перевищує 

показники аналогічного періоду 2017 року. Сумарна електрична потужність 

об’єктів 95,9 МВт, показники якої за звітній період збільшились на 26,4 МВт 

або на 37,9 % порівняно з аналогічним періодом 2017 року. У тому числі 

сонячних електростанцій, що отримали зелений тариф, 30 об’єктів, сумарною 

потужністю 41,7 МВт.  

За 8 місяців 2018 року об’єктами альтернативної енергетики вироблено 

електричної енергії 57893,5 тис. кВт.*год, у тому числі об’єктами сонячної 

енергетики 27994 тис. кВт.*год, що значно перевищує показники 2017 року,                   

а саме у 2,6 раза.  

За результатами 9 місяців 2018 року частка сумарної потужності котелень 

на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності 

котелень регіону складає – 17,95%, по містах – 18,59%, по районах – 12,75%.            

За аналогічний період 2017 року по області – 17,74%, по містах – 18,46%,                    

по районах – 11,12%.  

Частина обсягу теплової енергії, виробленої в Дніпропетровській області 

з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, відсотків                 

до загального обсягу виробленої теплової енергії в регіоні  

за 9 місяців 2018 року дорівнює 37,26%, що на 14,7% більше ніж за аналогічний 

період 2017 року. 

За звітній період введено в експлуатацію 20 об’єктів альтернативної 

енергетики, сумарною потужністю 28,03 МВт, у тому числі 14 об’єктів 

сонячної енергетики сумарною потужністю 23,902 МВт, що на 12,306 МВт або 

в 2 рази більше ніж за аналогічний період 2017 року. 

Розрахунки за електроенергію у січні – вересні 2018 року склали 101,1% 

до нарахованого, у тому числі: промисловості – 99,2%, підприємств ЖКГ – 

95,7%, організацій, що фінансуються з державного бюджету – 93,4%,                             

з місцевих бюджетів – 99,7%, населення – 100,5% до нарахованого.  

Повністю за спожиту електроенергію розрахувались більшість міст та 

районів області. 

При цьому недостатній рівень розрахунків у містах: Вільногірськ  

(99,8% до нарахованого), Жовті Води (97,4%), Марганець (96,7%), Покров 

(99,3%), Синельникове (97,4%) та Апостолівському (97,9%), Межівському 

(99,5%), Новомосковському (97,5%), Петропавлівському (97,6%), Софіївському 

(93,3%) районах.  

Фактичний рівень розрахунків, сплачених підприємствами 

теплоенергетики, станом на 02 жовтня 2018 року становить 115,6%. 
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Охорона навколишнього природного середовища 

 

З метою зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у 

довкілля, збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та 

рослинного світу, створення безпечних умов для життєдіяльності та в рамках 

Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної 

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

рішенням обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI (зі змінами)  

(далі – Програма) підприємствами – забруднювачами за власні кошти у 

2018 році розпочато реалізацію 254 природоохоронних заходів, з яких 38 –                    

з кінцевим терміном виконання у 2018 році. Протягом І півріччя реалізовано 

96 природоохоронних заходів. 

Орієнтовно на реалізацію заходів Програми заплановано понад 

3,0 млрд грн власних коштів підприємств, протягом І півріччя інвестовано 

близько 1,7 млрд грн, що на 30,8% більше аналогічного показника минулого 

року. 

Провідними підприємствами області (ПрАТ “ХайдельбергЦемент 

Україна”, ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, АТ “Нікопольський завод 

феросплавів”, ВП “Придніпровська ТЕС” АТ “ДТЕК Дніпроенерго”,  

ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”, АТ “Марганецький ГЗК”, 

ПАТ “Дніпровський меткомбінат” та інші) продовжується реалізація заходів з 

модернізації та реконструкції виробництв, заходів з енергозбереження, 

зменшення впливу на навколишнє природне середовища, заходів, спрямованих 

на поліпшення якості стічних вод, заміну водопровідних мереж. 

З обласного бюджету на впровадження 46 природоохоронних заходів, 

спрямованих на розв’язання екологічних проблем найбільш техногенно 

навантажених регіонів області, передбачено 377,1 млн грн. Потягом  

січня – вересня 2018 року використано 222,6 млн грн або 59% від загального 

обсягу. 

Завершено роботи по захисту від підтоплення м. Марганець та масиву 

Веселі Терни і житлових масивів у районі балки Кандибіна у місті Кривий Ріг. 

Відновлено гідрологічний режим та санітарний стан р. Базавлук на 

території Гуляйпільської сільської ради Криничанського району 

Дніпропетровської області та розчищено 2,87 км русла річки. 

Розчищено 11,754 км русла р. Заплавка у Магдалинівському районі, 

побудовано 3 додаткові дамби. Виконання робіт дало змогу відновити водність 

річки та поліпшити її екологічний стан. 

Розчищено 5,72 км русла та покращено гідрологічний режим та 

санітарний стан р. Мокра Сура в межах села Сурсько-Литовське Дніпровського 

району Дніпропетровської області. 

Розчищено 3,1 км русла та покращено гідрологічний режим та санітарний 

стан р. Мокра Сура в межах села Сурсько-Клевцове Дніпровського району 

Дніпропетровської області. 
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На завершальній стадії знаходяться роботи з відновлення гідрологічного 

режиму оз. Попасне на території Обухівської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області. 

Тривають роботи на об’єктах “Протиповеневі заходи та поліпшення 

гідрологічного стану р. Кам’янка в смт Софіївка Дніпропетровської області”, 

“Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 

с. Широка Дача Широківського району Дніпропетровської області”. 

Виконано реконструкцію 18,061 км каналізаційних мереж, 21,252 га зон 

відпочинку, систем і споруд каналізації – 3 одиниці. Всього було 

реконструйовано 11 об’єктів, серед них: 

реконструкція аварійної ділянки безнапірного каналізаційного колектору 

від будинку № 2 по вул. Гагаріна до КНС-1 в м. Першотравенськ; 

реконструкція каналізаційних очисних спору у містах Павлоград та 

П’ятихатки та смт Царичанка; 

реконструкція напірної каналізації житлових будинків 

смт Новомиколаївка; 

реконструкція системи водовідведення від житлових будинків № 7 та  

№ 9 по вул. Зарічна в м. Верхньодніпровськ; 

капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по 

вул. Молодіжна до колодязя – гасителя напору м. Першотравенськ 

(протяжністю 1,672 км); 

реконструкція каналізаційно-насосної станції м. Покров; 

реконструкція системи зливної каналізації по вул. Л.Чайкіної в м. Покров. 

Придбано 11 комбінованих дорожніх машин для виконання робіт із 

санітарного очищення та благоустрою населених пунктів області 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 

З метою зниження рівня техногенно-екологічних ризиків в області у 

2018 році продовжувались роботи з мінімізації впливу об’єктів уранових 

виробництв на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. 

На виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 579  

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

яких за січень – вересень використано 5,1 млн грн або 60% загального обсягу. 

Це дало змогу забезпечити харчуванням 4752 дитини, відшкодувати 

частину вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів за 

959 зверненнями, надати послугу з зубопротезування 15 особам, надати 

матеріальну допомогу на лікування 241 особі. У відділенні відновлювального 

лікування спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 міста оздоровлено 

361 особа. 
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На інженерний захист території у місті Дніпро від небезпечних зсувних 

процесів з місцевого бюджету спрямовано 12,3 млн грн, що дозволить 
призупинити подальший розвиток негативних явищ. 

На інженерне забезпечення спостережень та постійний контроль за 

становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом 
підземних вод у районі Шамишиної балки м. Кам’янське спрямовано 

195,7 тис. грн. 

 

Розвиток житлово-комунального господарства 

 

Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги за січень – 
вересень поточного року складає 87,8%. 

З початку року рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги 

підвищився з 58,4% у січні до 115,9% у вересні, у січні – вересні становив 
87,8%. 

Загальний рівень розрахунків населення за послуги централізованого 

опалення та гарячого водопостачання склав 101,0%, з утримання будинків і 
прибудинкової території – 81,1%, водопостачання та водовідведення – 83,3%, 

газопостачання – 82,6%, з вивезення побутових відходів – 81,0%. 

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги за січень – 

жовтень 2018 року збільшилася на 3,0% порівняно з початком року та станом 
на 01 жовтня 2018 року складає 5261,4 млн грн у зв’язку з підвищенням тарифів 

на природний газ. Найбільша сума боргу  за постачання природного газу –  

1872,9 млн грн. Крім того, з оплати централізованого опалення та постачання 
гарячої води – 1690,5 млн грн, за утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій – 819,3 млн грн, за централізоване постачання 

холодної води та водовідведення – 603,9 млн грн, за вивезення побутових 
відходів – 136,5 млн грн.  

Погашенню заборгованості населенням сприяє можливість заключення 

договорів на реструктуризацію боргів. У січні – вересні з населенням укладено 
10921 договір щодо погашення реструктуризованої заборгованості на суму  

75,0 млн грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових 

договорів склала 31,3 млн грн.  
З початку року  ліквідовано 2527 стихійних сміттєзвалищ, упорядковано 

22659,0 га території парків, скверів, алей та прибудинкових територій, 

висаджено дерев – 14456, кущів – 10615, площа нових газонів та квітників – 
16,78 га, протяжність очищених від сміття берегів – 1193,4 км, прибраних від 

сміття доріг – 7827,53 км, виконано благоустрій 1553 пам’ятних місць. 

У 2018 році Дніпропетровській області передбачена субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах в обсязі 553,445 млн грн на ремонт  

1,9 млн  кв. м – 196 вулиць населених пунктів області. Протягом січня – вересня 

виконано роботи на 116 вулицях. 
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В області створено 120 ОСББ (об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків), загальна кількість ОСББ – 2889 (14,3% від 
загальної кількості житлових будинків – 20239). 

Виконано капітальний ремонт майже 66,2 тис. кв. м покрівель об’єктів 
комунальної власності та ремонт 426 ліфтів, у тому числі 296 – капітальний 
ремонт і 130 – поточний.  

За 9 місяців поточного року з метою скорочення споживання природного 
газу та оптимізації системи теплопостачання (децентралізації) на альтернативні 
види палива переведено 4 котли (1 – у Нікопольському районі, 1 – у 
Софіївському, 2 – у Верхньодніпровському).  

Протягом січня – вересня 2018 року реконструйовано та збудовано 
водопровідні мережі у населених пунктах Верхньодніпровського, 
Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Софіївського, Томаківського та 
Широківського районів.  

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних 
заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання 
енергоефективного обладнання в Дніпропетровській області банками  
АТ “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АТ КБ “ПриватБанк” та АТ “Укрексімбанк”, 
які залучені до програми, надано18023 кредити на загальну суму 310,9 млн грн 
(у тому числі у 2018 році – 1706 кредитів на суму 68,7 млн грн). 

 
Освіта 

 
За 9 місяців 2018 року створено 670 додаткових місць дошкільної освіти: 

відкрито 1 заклад дошкільної освіти на 110 місць: м. Кам’янське – 1/110; 
створено 10 навчально-виховних комплексів на 190 місць: м. Дніпро – 7/80;  
м. Павлоград – 1/75; Магдалинівський район (с. Жданівка) – 1/20; Межиріцька 
ОТГ (Павлоградський район, с. Булахівка) – 1/15; відкрито  
19 додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти на 370 місць: 
м. Дніпро – 5/100; м. Кривий Ріг – 3/60; м. Павлоград – 8/155;  
м. Синельникове – 1/20; Межівська ОТГ – 1/15; Новомосковський район  
(с. Голубівка) – 1/20. 

Охоплення п’ятирічних дітей дошкільною освітою становить 100%. 
В області забезпечується стовідсоткове безкоштовне підвезення понад  

19 тисяч учасників навчально-виховного процесу (у тому числі діти учасників 
АТО) у сільській місцевості до місця навчання і роботи та у зворотному 
напрямку 412 шкільними автобусами. 

Для поповнення та оновлення автопарку шкільних автобусів у  
2018 році було придбано та передано до закладів освіти сільської місцевості  
11 шкільних автобусів. 

У поточному році стовідсотково надійшло: 4679 примірників        
підручників для дітей з особливими освітніми потребами, 48020 примірників 
навчальних посібників серії “Шкільна бібліотека” для 1 – 2 класів та  
46505 примірників для учнів 3-4 класів, 6080 примірників для учнів 5 класу та 
3860 примірників для учнів 10 класу двомовних словників для закладів 
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, виданих 
за кошти державного бюджету у 2018 році. 
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Учні загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі діти учасників 

АТО, забезпечені підручниками і посібниками у повному обсязі. 

Усі заклади освіти денної форми навчання стовідсотково забезпечені 

комп’ютерною технікою, використовують її у навчально-виховному процесі, та 

підключені до мережі Інтернет. 

Дніпропетровською обласною радою стейкхолдерів професійної освіти 

погоджено обсяги прийому у 2018 році до закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області, що фінансуються з обласного бюджету, –  

7004 особи та для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що 

розташовані на території м. Дніпро (після погодження Дніпровської міської 

ради) – 1752 особи.  

За результатами вступної кампанії прийом 2018 року до закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти становить близько 9 тис. осіб. 

Спільно з благодійною організацією “Благодійний фонд “Ефективне 

управління” в області запроваджено практику проведення заходу “Ярмарок 

вакансій”, до якого залучились всі професійно-технічні, вищі заклади освіти та 

найбільші підприємства. “Ярмарок вакансій” проводиться з метою сприяння 

працевлаштуванню (проходженню) практики або стажуванню учнів, студентів, 

аспірантів,  випускників навчальних закладів області. При навчальних закладах 

створені управління (відділи) щодо організації роботи центрів кар’єри. 

У січні – вересні 2018 року виконано ремонти у 528 закладах освіти, 

зокрема в закладах загальної середньої освіти встановлено  

2796 металопластикових вікон загальною площею 12159,5 кв. м. 

 

Охорона здоров’я 

 

У межах обласної програми “Здоров’я населення Дніпропетровщини на 

2015 – 2019 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня  

2014 року № 586-28/VІ (зі змінами), з метою забезпечення якісної і доступної 

медичної допомоги у 2018 році: 

функціонує 62 центри з 420 амбулаторіями загальної практики – сімейної 

медицини, у тому числі у містах – 185 амбулаторій, у сільських районах –  

231 амбулаторія; 

створено 6 центрів первинної медико-санітарної допомоги в об’єднаних 

територіальних громадах (а саме: комунальний заклад “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Криничанської селищної ради”, комунальний 

заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги Жовтоводської міської 

ради”, комунальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Вербківської сільської ради”, комунальний заклад “Центр первинної медико-

санітарної допомоги Миколаївської сільської ради”, комунальний заклад 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги Іларіонівської селищної ради 

Синельниківського району” та комунальний заклад “Центр первинної медико-

санітарної допомоги Аулівської селищної ради”); 

додатково відкрито 3 амбулаторії у містах Марганці та Жовті Води; 
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в області завершили спеціалізацію за напрямом “Загальна практика- 

сімейна медицина” 92 лікаря загальної практики – сімейних лікаря, у тому числі 
53 лікаря-інтерна; 

функціонує 36 територіальних навчально-тренінгових центри, у яких 

навчалось медичних працівників – 3559, у т. ч. лікарів первинної медико-
санітарної допомоги – 1259 (80,2%), сестер медичних первинної медико-

санітарної допомоги – 2300 (82,2%); 

надано житло 3 медичним працівникам; 
функціонує 5 станцій швидкої медичної допомоги з мережею 111 пунктів 

базування екстреної (швидкої) медичної допомоги, які фінансуються з 

обласного бюджету, що дозволило досягти принципу екстериторіальності; 
діє Єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба, що складається 

з двох центрів щодо прийняття викликів у містах Дніпро та Кривий Ріг. 

За кошти місцевих бюджетів для закладів первинної медико-санітарної 
допомоги (амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти) придбано: 

медичного та комп’ютерного обладнання (на суму 26,9 млн грн), у тому числі 

розхідні матеріали та медикаменти для невідкладної допомоги (на суму  
3,9 млн грн). 

Протягом року підключено до електронної системи охорони здоров’я  

62 (98,39%) з 64 центрів первинної медико-санітарної допомоги області.  

На сьогодні зі старту національної кампанії “Лікар для кожної сім’ї” 
підписали декларацію про вибір лікаря з 1581 лікарем (99,12%), який надає 

первинну медичну допомогу, 1543206 пацієнтів (47,44%). 

Для забезпечення безпеки донорської крові та її компонентів, уся 
донорська кров та її компоненти стовідсотково обстежуються на 

гематрансмісивні інфекції. 

У напрямі профілактики та лікування серцево-судинних захворювань на 
базі КЗ “Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії” ДОР” проведено 1581 коронарографію та 540 стентувань 

коронарних судин, проліковано 3813 хворих. За 9 місяців 2018 року проведено 
115 оперативних втручань на серці 100 дітям. 

Питання щодо підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів стосовно 

вдосконалення профілактики та лікування серцево-судинних захворювань 
заслухані на засіданні обласного товариства терапевтів, переривчастих курсах 

лікарів-кардіологів області. 

Інформаційно-просвітницька робота з питань протидії поширеності 
захворюваності на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання 

проводилися серед населення області із залученням головних штатних та 

позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, фахівців міст, районів, медичних працівників закладів 

первинної медико-санітарної допомоги. 

З метою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Дніпропетровській області протягом  

9 місяців 2018 року на ВІЛ обстежено 268481 особа (з урахуванням донорів та 

вагітних). 
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Протягом звітного року закуплено діагностичні тест системи для для 

діагностики ВІЛ – інфекції.  

Інформаційно-просвітницька робота з питань протидії поширенню  

ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення, учнівської та студентської молоді 

декретованих груп спрямована на підвищення рівня знань з вищезазначених 

проблем, формування навиків безпечної поведінки, здорового способу життя, 

толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. 

До реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, внесено  

19536 хворих, з них 829 дітей. 

Станом на 01 жовтня 2018 року до реєстру пацієнтів підключено 96 

лікарів-користувачів I рівня реєстру пацієнтів, 7 користувачів II рівня – 

експерти за напрямом “Ендокринологія” та “Дитяча ендокринологія” 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, фахівці департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації та міських управлінь (відділів) охорони 

здоров’я та 126 аптек-суб’єктів господарювання, як користувачів III рівня, що 

беруть участь у проекті запровадження державного регулювання цін на 

препарати інсуліну.  

На теперішній час у Дніпропетровський області функціонує  

4 перинатальні центри: 

КЗ “Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” 

ДОР”, у якому відбулося 2847 пологів, з них 15% – передчасних; 

КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр 

матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва” ДОР”, у якому відбулося  

1310 пологів; 

КЗ “Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР”, у якому 

відбулися 1520 пологів, з них 14,1% передчасних; 

перинатальний центр ІІ рівня в складі багатопрофільної лікарні                

КЗ “Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9” ДОР”, у якому відбулося  

1565 пологів.  

 

Розвиток інформаційного простору 

 

Протягом січня – вересня 2018 року постійно проводилися наради, робочі 

зустрічі, урочисті заходи за участю керівників місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з 

журналістами. Також проводилися семінари з питань реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації, бізнес-семінари для підприємців, зокрема з 

питань виходу на міжнародний рівень, стосовно роботи у системі ProZorro, 

консультації для підприємців щодо виходу на міжнародні ринки, круглі столи із 

залученням обласної влади, підприємців,  іноземних партнерів тощо.  

Усі заходи супроводжувалися розміщенням релізів на сайті 

облдержадміністрації, широким висвітленням у  друкованих та електронних 

засобах масової інформації.  
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Щоденно готується  та доводиться до редакцій ЗМІ  та  інтернет-ресурсів 

оперативна достовірна інформація з питань діяльності обласної державної 

адміністрації, обласної ради та інформація щодо висвітлення подій державного 

значення. 

Забезпечується всебічний моніторинг засобів масової інформації та 

комунікацій на предмет інформаційної безпеки з метою оперативного 

реагування на прояви сепаратизму та тероризму; щодо пріоритетних питань 

державної політики,  діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування; здійснюється моніторинг медіа активності  

керівництва облдержадміністрації у засобах масової інформації та у мережі 

Інтернет; забезпечуються інформаційні та організаційні послуги щодо 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування області через інформаційні агентства мережі Інтернет (офіційні 

веб-сайти). 

На постійній основі запроваджено брифінги голови облдержадміністрації, 

його заступників, радників та керівників структурних підрозділів. Щотижня 

керівництво облдержадміністрації публічно звітує про роботу. Крім того, 

представники облдержадміністрації систематично беруть участь у програмах 

“Тема дня”, “Актуальне інтерв’ю”, “Грані” на 51, 11 та 34 телеканалах. Також 

інформування населення проводиться через розміщення інформації на 

офіційному сайті облдержадміністрації, розсилку прес-релізів на всі інтернет-

видання регіону та друковані засоби масової інформації.  

Протягом 9 місяців 2018 року стосовно розвитку державно-приватного 

партнерства у регіоні за участю керівництва облдержадміністрації та 

структурних підрозділів відбулося 46 нарад, 123 брифінги, 86 ефірів на 

телебаченні, 70 прес-турів, 14 публічних щотижневих звітів. 

Щомісяця у засобах масової інформації розміщується близько  

6000 інформаційних повідомлень про діяльність облдержадміністрації, з них: 

4800 – у регіональних та 1200 – у національних засобах масової інформації, у 

тому числі: 500 телевізійних сюжетів, 200 публікацій у друкованих ЗМІ,  

5300 інтернет-повідомлень. 

Забезпечено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

військово-політичної ситуації в країні та заходів безпеки щодо попередження 

терористичної загрози, реформування місцевого самоврядування та 

децентралізації, про роботу органів влади стосовно надання соціальної та 

психологічної допомоги учасникам АТО та вимушеним переселенцям із зони 

антитерористичної операції, впровадження  енергоефективних технологій, 

спрощення правил надання субсидій на житлово-комунальні витрати, 

поступового переведення адмінпослуг у режим онлайн, упровадження системи 

електронних державних закупівель ProZorro. Активно висвітлювались призовні 

кампанії та матеріали, спрямовані на заохочення до служби у контрактній  

армії, тема патріотичного виховання молоді тощо.  
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На всіх телеканалах області систематично транслювались тематичні 
соціальні ролики, зокрема за такими темами: впровадження реформи 
децентралізації, енергозбереження та стимулювання  енергоефективних заходів 
у житлових будівлях,  військова служба,   патріотичне виховання, на підтримку 
Національної Гвардії України, до Дня пам’яті та примирення, до Дня 
Незалежності України,  до Дня захисника України,  протидія торгівлі людьми,  
проведення фестивалю “Пісні, народжені в АТО”, авіашоу “Вільне небо”, 
важливість вакцинації тощо. 

Завдяки реалізації заходів вдалося забезпечити: стабілізацію суспільно-
політичної ситуації в регіоні, посилити заходи безпеки на стратегічно важливих 
об’єктах, готовність оперативно реагувати на можливі терористичні загрози; 
успішне здійснення призовних кампаній та заохочення до контрактної служби у 
рядах Збройних сил України; допомогу учасникам АТО та переселенцям; 
збільшення кількості наданих адмінпослуг через мережу Інтернет; успішне 
продовження процесу децентралізації; зменшення корупційних ризиків у сфері 
держзакупівель завдяки впровадженню системи ProZorro. 

Шляхом наповнення офіційного веб-сайту облдержадміністрації в розділі 
“Громадянське суспільство”, забезпечується оперативне та всебічне 
інформування користувачів мережі Інтернет про актуальні питання, події та 
явища, пов’язані з розвитком громадянського суспільства в області. 

З метою розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській 
області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної і 
регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної 
взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з інститутами громадянського суспільства проводилися  
зустрічі інститутів громадянського суспільства, засідання дискусійного клубу 
для представників громадськості “DNIPROLive”, форуми інститутів 
громадянського суспільства (ІГС), єдині дні інформування населення, 
розміщувалася соціальна реклама на конструкціях типу білборд, 
організовувалися фотовиставки та флеш-моби патріотичного спрямування 
тощо. 
 
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 
Упродовж січня – вересня 2018 року (за оперативними даними) на обліку  

в службі зайнятості перебувало понад 43,9 тис. молодих людей у віці  
до 35 років, працевлаштовано понад 18,6 тис. осіб, з них безробітної молоді 
понад 28,3 тис. осіб, працевлаштовано майже 12,8 тис. осіб. Одноразову 
допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 
36 осіб віком до 35 років. 

На нові робочі місця працевлаштовано 627 осіб, за яких роботодавцям 
надається компенсація витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, з них 311 належать до категорій громадян, які 
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Серед 
працевлаштованих на нові робочі місця з наданням компенсації роботодавцям  
3 особи належить до молоді, яка вперше приймається на роботу.  
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Спеціалістами служби зайнятості на семінарах з роботодавцями, 
безпосередньо в ході відвідування підприємств постійно проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота щодо реалізації законодавства про 
працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, у т. ч. 
шляхом бронювання робочих місць та надання роботодавцю компенсації 
єдиного соціального внеску. За оперативними даними, впродовж січня – 
вересня 2018 року проведено більше 4,1 тис. семінарів та міні-семінарів. 

З метою розв’язання проблем молоді, яка звернулася до служби 
зайнятості, було надано профорієнтаційні послуги понад 27,4 тис. особам віком 
до 35 років. 

Упродовж січня – вересня 2018 року  в навчальних закладах області за 
направленнями центрів зайнятості проходили професійне навчання   
2,8 тис. осіб з числа безробітної молоді, що складає 29% від загальної кількості 
безробітних, які проходили навчання в звітному періоді. 

З числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, які перебувають на 
обліку, послуги  професійного навчання з урахуванням рекомендацій медико-
соціальних комісій впродовж січня – вересня 2018 року  отримали 100 осіб з 
числа безробітних. 

Підвищення кваліфікації безробітних цієї категорії здійснювалось за 
навчальними програмами: “Комп’ютеризація бухгалтерського обліку”, 
“Користувач ПК: офісні технології та Інтернет”, “Дотримання безпечних умов 
праці при виконанні робіт у котельнях на твердому паливі”, “Навчання 
операторів котелень з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском та Правил безпеки системи газопостачання”, “Основи 
охорони праці та правове регулювання взаємовідносин у сфері послуг”, 
“Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин у сільському 
господарстві”, а також інші. 

У січні – вересні 2018 року в роботах тимчасового характеру прийняли 
участь 71 особа, з них 5 учнів 9-11 класів, 6 учні ПТНЗ та 60 студентів. Роботи 
проводяться з благоустрою територій, обслуговування населення на об’єктах 
громадського харчування, кур’єрські послуги, підсобні роботи на 
підприємствах. 

Протягом звітного періоду продовжувалась профорієнтаційна робота з 
старшокласниками загальноосвітніх навчальних закладів. У січні – вересні  
2018 року проведено 1124 заходи для учнівської молоді у форматі: 
професіографічних екскурсій, профінформаційних та профорієнтаційних 
уроків, інтерактивних заходів для молоді, акцій випускник, виїзного заходу в 
об’єднану територіальну громаду, засідання клубу, днів відкритих дверей 
центру зайнятості, днів відкритих навчального закладу, групових 
профконсультації із застосуванням психологічного тестування.  

Під час проведення заходів з учнівською молоддю спеціалісти служби 
зайнятості використовують анімаційні профорієнтаційні відеоролики, які 
виготовлені на замовлення Державної служби зайнятості (Центрального 
апарату). Зазначені відеоролики спрямовані на популяризацію послуг служби 
зайнятості та підвищення рівня проведення профорієнтаційної роботи.  
У звітному періоді проведено 724 заходи, у яких взяли участь 26378 осіб. 
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Всього профорієнтаційними послугами у звітному періоді охоплено 

майже 52,1 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, які отримали  

52,3 тис. різноманітних профорієнтаційних послуг, з них 39,9 тис. – 

профінформаційних та 12,4 тис. – профконсультаційних. 

У рамках профорієнтаційного проекту для молоді КВЕСТ “Я-PROFI”  

за 9 місяців 2018 року проведено 216 профорієнтаційних заходів, у яких взяли 

участь 7118 учнів загальноосвітніх шкіл області.  

У рамках профорієнтаційного проекту “Професія поряд” за звітний 

період проведено 27 Skype–презентацій навчальних закладів, у яких взяли 

участь 606 учнів шкіл регіону.  

Під час Всеукраїнського профорієнтаційного заходу “Місто професій” до 

локації служби зайнятості звернулося понад 1895 дітлахів. Фахівці знайомили 

дітей з різноманітними професіями та спеціальностям, правилами вибору 

професій. Активні учасники проекту Кам’янський міський центр зайнятості, 

Криворізький міськрайонний центр зайнятості, Дніпровський міський центр 

зайнятості та Дніпропетровський обласний центр зайнятості. 

Для дітей з притулків, дитячих будинків, інтернатів, прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу спеціалісти служби зайнятості під час участі в 

фестивалі “Мама+я” надавали різноманітні профорієнтаційні послуги 

використовуючи загадки, прислів’я, ребуси, пазли (близько 2100 учасників). 

Разом з Феями-аніматорами-фахівцями служби зайнятості дітлахи 

подорожували по Чарівній Країні Професій. Бажаючі пройшли діагностування 

та визначили свої здібності та нахили, які необхідні для вибору майбутньої 

професії. Після виконаних завдань у “Профорієнтаційному кошику” діти 

залишали назву майбутньої професії. 

Спільно з навчально-методичним центром професійно-технічної освіти  

у Дніпропетровській області в рамках декад робітничих професій (галузей 

легкої промисловості, харчування, торгівлі, поліграфії, побуту) проведено  

6 заходів для 605 школярів міста Дніпра та області. 

З метою ознайомлення  студентів вищих навчальних закладів та учнів 

професійно-технічних навчальних закладів з роботою служби зайнятості, 

правовими аспектами перебування на обліку в центрі зайнятості, комплексом 

соціальних послуг, які надає служба зайнятості  під час проведення “Днів 

відкритих дверей”, “Днів кар’єри”, у рамках проекту квесту “Я –профі” та під 

час засідання студентського клубу “Вектор” учасникам заходів були надані 

різноманітні профорієнтаційні послуги. Так 1881 студент вищих навчальних 

закладів отримав 1881 профорієнтаційну послугу, а 1750 учнів професійно-

технічних навчальних закладів отримали 1750 профорієнтаційних послуг,                              

з них 1533 профінформаційних та 213 профконсультаційних послуг. 
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Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
 

Протягом 9 місяців 2018 року проведено 1439 профілактичних рейдових 

заходів “Діти вулиці”, під час яких виявлено 169 дітей, з них вилучено з вулиці, 

з сім’ї, з комп’ютериних та розважальних закладів, знайдено –  

101 дитину та попереджено – 68 дітей. Із загальної чисельності дітей, 

виявлених під час проведення рейдів, 48 дітей влаштовано до центрів 

соціально-психологічної реабілітації, 25 – до закладів охорони здоров’я,  

8 – повернено до навчальних закладів, 20 – повернено в сім’ю. 

Влаштовано до сімейних форм виховання 753 дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування: під опіку (піклування) – 582,                          

до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 171.  

Протягом 9 місяців 2018 року влаштовано до центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей 486 дітей.  
 

Культура 
 

У поточному році забезпечено виконання заходів програми з охорони 

культурної спадщини, що передбачають: визначення меж територій  

228 пам’яток археології, виготовлення облікової документації на пам’ятки, 

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

Дніпропетровська область”. 

Видана збірка “Пам’ятки історії та культури міста Нікополя”  

(500 екземплярів).  

Проводилась ефективна робота обласних курсів підвищення кваліфікації 

працівників культури у комунальному закладі “Дніпропетровський коледж 

культури і мистецтв ” Дніпропетровської обласної ради”. За звітний період  

113 працівників культури підвищили свою кваліфікацію, що забезпечило якісне 

оновлення роботи творчих колективів області. 

23 – 24 березня 2018 року у комунальному вищому навчальному закладі 

“Дніпропетровська академія музики імені М.Глінки” 

Дніпропетровської обласної ради” пройшов Міжнародний форум виконавців на 

народних інструментах у рамках Інтернаціонального музичного фестивалю 

“Музика без меж”. 

В обласному комунальному вищому навчальному закладі  

“Дніпропетровський театрально-художній коледж” запроваджено активну 

просвітницьку роботу з популяризації Петриківського розпису. 

Виставку “Спадковість поколінь” та 6 майстер-класів з Петриківського 

розпису презентовано: 

05 – 10 лютого – у Національному історико-культурному заповіднику  

(м. Чигирин); 

26 – 31 березня – у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-

заповіднику Михайла Коцюбинського (м. Чернігів). 
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В обласному комунальному вищому навчальному закладі  

“Дніпропетровський театрально-художній коледж” запроваджено активну 

просвітницьку роботу з популяризації Петриківського розпису. Заслужений 

майстер народної творчості України Тетяна Анатоліївна Гарькава та її 

вихованці постійно беруть участь у всеукраїнських, міських та міжнародних 

фестивалях, поряд з цим проводить майстер-класи. 

Проведено 27 заходів, 23 творчі виступи, 9 майстер-класів. Благодійні 

акції “Спортивна подія України” (07 вересня 2018 року), фестиваль-ярмарок 

“Петриківський Дивоцвіт”, майстер-клас “Театральне вікно в Європу”  

(18 вересня 2018 року), перегляд вистави “Надія” (29 вересня 2018 року), 

святкой концерт до Дня вчителя спільно з акторами театрів м. Дніпро. 

У рамках реалізації плану основних культурно-мистецьких заходів з  

15 до 26 березня 2018 року відбувся ХХVІ Регіональний театральний  

фестиваль-конкурс на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я  

“Січеславна – 2018” та “Надія Січеславни – 2018”. Взяли участь  

16 колективів, було представлено 24 вистави. 

01 червня 2018 року в обласному комунальному підприємстві культури 

“Дніпропетровський академічний театр опери та балету” до Дня захисту дітей 

пройшов гала-концерт та церемонія нагородження учасників обласного дитячо-

юнацького фестивалю “Zeфір”.  

У музейних закладах обласного підпорядкування відбулися  

28 сучасних виставок музейних експонатів, театралізованих та музичних 

інтерактивних музейних виставок для цільових аудиторій. Найбільш 

масштабнішими у комунальному закладі культури “Дніпропетровський 

художній музеї” Дніпропетровської обласної ради” були:  

10, 17, 24, 31 березня 2018 року технічно-мистецький виставковий проект 

“Автомобіль – Література – Мистецтво” у партнерстві з технічним музеєм 

“Машина часу” та Міською центральною бібліотекою;  

22 березня 2018 року відбулося відкриття виставки творів живопису 

Михайла Кублика “Україна. Грузія”, присвяченої 70-річчю автора. 

07 вересня 2018 року виставка творів Миколи Малишка “Сув’язь”.                      

До 80-річчя від дня народження. 

У комунальному закладі культури “Дніпропетровський національний 

історичний музеї імені Д.І.Яворницького” Дніпропетровської обласної ради” 

серед виставок найбільш значущими були: 

18 січня – 28 лютого 2018 року  виставка “100 років боротьби. Українська 

революція 1917 – 1921 рр.”; 

з 14 лютого 2018 року виставка “Весільний вернісаж”. У рамках виставки: 

майстер-клас з виготовлення парфумів у рамках проекту “Вихідні з музеєм”; 

22 лютого – 20 березня 2018 року мистецький проект “Військово-

польовий АРТ ”(виставка предметів з зони АТО, перетворених на арт-об’єкти, 

пересувна виставка ветерана АТО  полку “Київ-2” П.Ротарем). У межах 

виставки щосуботи тривали майстер-класи від вчителів міського палацу дітей 

та юнацтва; 
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13 березня 2018 року виставка “Натхнені генієм твоїм, Кобзарю!”; 

05 березня – 18 березня 2018 року міні виставка “Україна-Японія”; 

з 27 березня 2018 року виставка сучасної вишивки Співтовариства 

вишивальниць Дніпра; 

пересувна виставка “Іноземні інвестиції Франції в Україну. Кінець XIX –

початок XX ст.” (цінні папери – акції та облігації французьких компаній, 

представлені на 20 фото-постерах), присвячена 25-річчю встановлення 

дипломатичних зв’язків Франції та України, разом з Українським кризовим 

медіа-центром – відкрита 28 березня 2018 року; 

17 серпня – 14 вересня 2018 року виставка “100 років ФК “Дніпро”; 

19 – 24 вересня 2018 року 27 конкурсні міні-виставки музеїв України в 

межах проведення V Всеукраїнського музичного фестивалю “Музеї та виклики 

часу”, серед них 3 міні-виставки: “Обличчя ворога”, “Дмитро Піркл. Людина, 

яка повертає Україні історію”, “А що залишиться після нас? ”.        

У бібліотеках обласного підпорядкування відбулись тематичні години, 

книжкові виставки, години історії, уроки державності.  

У березні 2018 року у комунальному закладі культури “Дніпропетровська 

обласна бібліотека для дітей” проведено тиждень дитячого читання в рамках 

Всеукраїнського Тижня дитячого читання. 

На базі комунального закладу культури “Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія” організована робота обласних курсів підвищення кваліфікації для 

працівників відділів обслуговування міських і районних центральних 

бібліотечних систем “Маркетинговий підхід до організації бібліотечного 

обслуговування: сучасні аспекти”. 

Також проведено обласний семінар-тренінг “Інформаційно-бібліотечні 

ресурси: проблеми формування, використання, доступу” для працівників 

відділів комплектування і обробки літератури та бібліографів міських і 

районних центральних бібліотечних систем. 

30 березня 2018 року на базі комунального закладу “Дніпропетровська 

обласна бібліотека для молоді ім. М.Свєтлова” відбувся обласний тур 

Всеукраїнського конкурсу “Книгомація: найкращий читач – 2018”. 

З 05 до 09 лютого 2018 року відбувся семінар “Імплементація Конвенції 

ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини на національному 

рівні” за участю 26 осіб, тренерів із Сербії і Литви. 

11 липня 2018 року проведення чотирьох круглих столів “Практика 

збереження та перспективи розвитку елементів нематеріальної спадщини 

Дніпропетровщини”. 

Проведено капітальні ремонти та реставрацію закладів культури 

обласного підпорядкування, а саме: 

капітальний ремонт приміщення навчального корпусу обласного 

комунального вищого навчального закладу  “Дніпропетровський театрально-

художній коледж”; 
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капітальний ремонт частини фасаду будівлі та благоустрій території 

комунального вищого навчального закладу “Дніпропетровська академія музики 
імені М.Глінки” Дніпропетровської обласної ради”; 

капітальний ремонт будівлі комунального закладу культури 

“Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені 
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія”; 

капітальний ремонт фондових приміщень комунального закладу культури 

“Дніпропетровський художній музеї” Дніпропетровської обласної ради”; 
реставрація фасаду та реконструкція вузла обліку газопостачання 

комунального підприємства культури “Дніпровський академічний театр 

драми та комедії” Дніпропетровської обласної ради”. 
 

Фізичне виховання та спорт 

 
За 9 місяців  2018 року  в закладах освіти проведено 353 обласних 

зональних та фінальних змагання в яких взяло участь – 17469 спортсменів. 

У поточному році: 
громадською організацією “Дніпропетровська обласна організація 

фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України” проведено  

81 спортивний захід, у яких взяло участь 6287 спортсменів; 

громадською організацією “Дніпропетровська обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства “Спартак” проведено 48 спортивних 

заходів з загальною кількістю 5059 спортсменів; 

громадською організацією “Дніпропетровська обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства “Україна” проведено  

371 спортивний захід з загальною кількістю 28952 спортсменів. 

громадською організацією Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 
товариство “Колос” проведено 800 спортивних заходів в яких взяло участь 

30000 учасників.  

Громадська організація “Відділення національного олімпійського 
комітету України в Дніпропетровській області” за 9 місяців 2018 року  провела 

12 спортивно-виховних заходів, Олімпійський урок. Загальна кількість 

учасників 17215 осіб. 
Комунальним закладом “Дніпропетровський обласний центр фізичного 

здоров’я населення “Спорт для всіх”  було проведено 35 заходів у яких взяли 

участь 3721 чоловік. 
В області проведено: 203 обласних змагання  з олімпійських видів спорту 

в яких взяло участь 25301 спортсмен та 83 неолімпійських видів спорту в яких 

прийняло участь 8058 спортсменів.   
Згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України  

3774980 спортсменів області взяли участь у змаганнях з олімпійських видів 

спорту та 1810 спортсменів у 118 змаганнях з неолімпійських видів спорту. 
Забезпечено підготовку членів збірних команд України: з олімпійських 

видів спорту 553, неолімпійських видів спорту 618, паралімпійських видів 

спорту 76, дефлімпійських видів спорту 62.  
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Протягом звітного періоду присвоєно звання заслужений майстер спорту 

України – 1 спортсмену, 15 спортсменам – Майстер спорту України 

міжнародного класу, 141 спортсмену – Майстер спорту України,                              

808 спортсменам області присвоєно – кандидат у майстри спорту України,              

948 спортсменам присвоєно І розряд. 

Присвоєно звання Заслужений тренер України – 6 тренерам                               

та 198 кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам з видів спорту. З них: 

вищу – 34 тренерам-викладачам, І – 63 тренерам-викладачам, ІІ – 101 тренеру-

викладачу.  

Як підсумок збалансованої роботи всіх ланок фізкультурно-спортивного 

руху в регіоні всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

охоплено 22,8 % населення. Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина 

знаходиться серед лідерів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 

Україні.  

 

Розвиток громад 

 

Протягом 2015 – 2018 років в області створено 61 об’єднану 

територіальну громаду, у 60 пройшли перші вибори депутатів сільської, 

селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови 

(це найбільша кількість громад в Україні). 

Постановаю Центральної виборчої комісії України від 12 жовтня  

2018 року № 156 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів 23 грудня 2018 року” призначено перші вибори у Черкаській 

селищній об’єднаній територіальній громаді Новомосковського району 

Дніпропетровської області. 

Ці громади об’єднали більше 500 тис населення, а це 80% від чисельності 

сільського населення області. Їх площа складає понад 15 тис кв.км (понад 50% 

від площі області). 

Крім того, постановою Центральної виборчої комісії України від  

12 жовтня 2018 року № 157 “Про додаткові вибори депутатів сільських, 

селищних рад 23 грудня 2018 року” призначено додаткові місцеві вибори до 

Васильківської селищної ради Васильківського району, Софіївської селищної 

ради Софіївського району, Мирівської сільської ради Томаківського району, 

Гречаноподівської сільської ради Широківського району. 

До загального фонду бюджетів об’єднаних  територіальних громадах 

надійшло 1486,8 млн грн податків і зборів що становить 105,9% до плану на 

звітний період (+83,1 млн грн). Виконання планових  показників, передбачених 

на звітний період, забезпечено всіма  об’єднаними територіальними громадами. 

Зростання надходжень відносно відповідного  періоду 2017 року в цілому 

склало 261,7 млн грн або 21,4% і забезпечено майже усіма бюджетами 

об’єднаних громад, крім Святовасилівської (-2,4%) та Карпівської (-0,3%) 

об’єднаних територіальних громад. 
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У 2018 році, за рейтингом Мінрегіону, який стосувався фінансової 

спроможності і проводився серед 665 громад (за групами в залежності від 

кількості населення), за обсягом власних доходів на 1 мешканця громади 

Дніпропетровщини продовжують займати лідируючі позиції.  

Крім того, для об’єднаних територіальних громад держава передбачає 

додаткові стимули – це субвенція на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад.  

У 2018 році обсяг субвенції становить 157 млн грн, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України між об’єднаними територіальними громадами 

відповідно до кількості населення громади та площі (у 2016 році – 101 млн грн, 

у 2017 – 135 млн грн). 

Ще одним стимулом для об’єднаних територіальних громад є можливість 

отримати у власність від держави землі сільськогосподарського призначення.  

На Дніпропетровщині у комунальну власність вже передано земельні 

ділянки 43 об’єднаних територіальних громад загальною площею 124 тис. га.  

На території області успішно реалізуються проекти міжнародної 

технічної допомоги – у першу чергу “U-LEAD з Європою” та DESPRO. Ці 

програми реалізуються спільно із Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Укпраїни. 

У рамках проекту “U-LEAD з Європою” на території області функціонує 

Дніпропетровський центр розвитку місцевого самоврядування, що надає 

методологічну допомогу об’єднаним територіальним громадам, організовує 

семінари та тренінги, навчальні виїзди до інших областей з метою обміну 

досвідом кращих практик. 

На території області працюють інші проекти міжнародної технічної 

допомоги, зокрема реалізовано: 

проект “Розробка заходів з промоції Вакулівської об’єднаної 

територіальної громади (розробка брендбуку)” підтриманий DESPRO-

швейцарсько-українським проектом “Підтримка децентралізації в Україні”; 

проект “Відкриття відділу (центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Межівської селищної ради у Межівській селищній 

територіальній громаді” реалізований за фінансової підтримки Швейцарської 

агенції EGAP та U-LEAD з Європою; 

проект “Запровадження громадського бюджету у Томаківській селищній 

об’єднаній територіальній громаді” з частковим фінансуванням від Фундації 

польсько-української співпраці ПАУСІ; 

проект “Капітальний ремонт Преображенської ЗОШ І – ІІІ ступенів у                

НВК “ЗОШ-ДНЗ” шляхом створення двох навчально-дошкільних груп” 

(Томаківськаоб’єднана територіальна громада) у значній мірі профінансований 

коштами ЮНІСЕФ; 

проект “Молодіжна радіостанція “Сонцеграй”, Слобожанської об’єднаної 

територіальної громади, отримав підтримку програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) “Децентралізація приносить кращі результати 

та ефективність” (DOBRE); 
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проект “Капітальний ремонт покрівлі та перекриття будівлі комунального 

закладу освіти Петриківської об’єднаної територіальної громади дошкільного 

навчального закладу № 1 “Сонечко” по вул. Народна (Калініна), 22” 

реалізовано за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва 

GIZ; 

проекти щодо створення та розвитку належних ЦНАП реалізовано за 

підтримки Програми “U-LEAD з Європою” в 13 об’єднаних територіальних 

громадах. 

Крім того, за рахунок вітчизняних інвесторів реалізовано: 

проект “Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

“Перший ягідний” Могилівської об’єднаної територіальної громади; 

проект створення у Зайцівській ОТГ Комунального підприємства 

“Господар” Виконавчого комітету Зайцівської сільської ради; 

проект “Душі криниця” (Створення нового місця масового відпочинку 

жителів Булахівського старостинського округу Межиріцької об’єднаної 

територіальної громади і гостей громади); 

проект “Реконструкція та оновлення автостанції у Петриківській 

об’єднаній територіальній громаді”; 

проект “Інклюзивно-ресурсний центр Петриківської селищної ради” для 

68 дітей з особливими освітніми потребами; 

проект “Відкриття дитячо-юнацької спортивної школи в 

Червоногригорівській об’єднаній територіальній громаді”; 

проект “Відкриття комунального закладу “Школа естетичного виховання 

Червоногригорівської селищної ради”; 

проект “Відкриття STEM-центру в опорному закладі Васильківському 

НВК № 1 (Васильківська об’єднана територіальна громада)”; 

проект “Освітлення вулиць сіл Ляшківської об’єднаної територіальної 

громади”. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

директора департаменту 

економічного розвитку  

облдержадміністрації                                                                          О.С.ПСАРЬОВ 

 

 


	Реалізовано промислової продукції у січні – вересні 2018 року на суму  354,7 млрд грн. За цим показником область посідає 1 місце в України.



