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АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 
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Аналіз офіційних звітних даних свідчить, що у цілому в соціально-

економічному становищі області продовжують переважати тенденції, що 

склалися у минулому році. 

З початку поточного року індекс промислової продукції області має 

стійку тенденцію до збільшення у порівнянні з відповідними періодами 

минулого року і за підсумками І кварталу складає 106,3%. Відповідна 

позитивна динаміка показника спостерігається майже за всіма основними 

видами промислової діяльності, а саме: добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (106,4%); металургійне виробництво (109,9%); виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення (106,7%); виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції (118,2%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин 

і устаткування (114,0%); харчова промисловість (100,7%). 

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції не вдалось досягти рівня відповідного періоду минулого 

року. 

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції 

області припадає на підприємства міст Кривий Ріг (35,1%), Дніпро (27,6%) та 

Кам’янське (13,6%). 

Найбільше зростання обсягів реалізації промислової продукції у 

розрахунку на одну особу населення досягнуто у містах: Кам’янське  

(на 30,9 тис. грн), Павлоград (на 23,2 тис. грн), Покров (на 22,8 тис. грн) та 

Магдалинівському (на 7,9 тис. грн), Петриківському (на 4,5 тис. грн), 

Дніпровському (на 3,8 тис. грн) районах. 

Водночас зниження обсягів реалізації у розрахунку на одиницю 

населення спостерігалося у місті Жовті Води (на 9,2 тис. грн) та 

Апостолівському (на 1550 грн), Новомосковському (на 1418 грн), 

Покровському (на 860,0 грн), Царичанському (на 63 грн) та 

Верхньодніпровському (на 34 грн) районах. 

Розрахунки за електроенергію у січні – березні 2018 року склали 100,6% 

до нарахованого, у тому числі: промисловості – 99,0%, підприємств ЖКГ – 

93,0%, бюджетних організацій – 80,5%, населення – 96,3% до нарахованого.  



2                                      Продовження додатка 
 

Повністю за спожиту електроенергію розрахувалися міста: Кам’янське 

(123,5% до нарахованого), Кривий Ріг (100,3%), Тернівка (100,1%) та 

Васильківський (100,4%) район. 

Найнижчі сплати у містах: Павлоград (91,9% до нарахованого),  

Марганець (91,8%), Першотравенськ (90,2%) та Царичанському (92,5%), 

Магдалинівському (92,3%), Синельниківському (92,2%), Апостолівському 

(92,1%) і Криничанському (92,0%) районах.  

Фактична сума коштів, сплачених підприємствами теплоенергетики, 

станом на 01 квітня 2018 року становила 1298 млн грн, рівень розрахунків 

становить 69,7% (у тому числі: 519,2 млн грн НАК “Нафтогаз України” 

віднесені в оплату 2018 року, 778,8 млн грн віднесені в оплату минулих 

періодів). 

На засіданнях обласної комісії з питань забезпечення постачання 

енергоносіїв в область і своєчасних розрахунків за їх споживання (далі – 

Комісія) щотижнево розглядається питання стану розрахунків за спожиті 

енергоносії та заслуховуються представники органів місцевого самоврядування 

та підприємств, показники розрахунків яких є незадовільними. 

За результатами засідань Комісії керівниками підприємств 

теплоенергетики області сформовано графіки погашення заборгованості за 

природний газ. Здійснюється щотижневий контроль за виконанням вказаними 

підприємствами вищезазначених графіків. 

З метою поліпшення стану розрахунків за використаний споживачами 

природний газ облдержадміністрацією в межах повноважень вжито усі можливі 

заходи щодо врегулювання порушеного питання, а саме: 

питання розрахунків за спожиті енергоносії розглядалося на обласних 

нарадах з керівниками міст та районів області; 

запроваджено щоденний моніторинг розрахунків підприємств 

теплоенергетики області за спожитий природний газ. 

Питання щодо забезпечення виконання вимог Закону України “Про 

заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 

і водовідведення за спожиті енергоносії” та позитивної динаміки збільшення 

обсягів оплати теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ 

знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації. 

За підсумком січня – березня обсяги виробництва продукції сільського 

господарства склали 96,2% до рівня відповідного періоду минулого року. 

На 01 квітня 2018 року у господарствах усіх категорій кількість великої 

рогатої худоби у порівнянні з відповідною датою 2017 року зменшилася на 5%, у 

тому числі: корів – також на 5%, свиней – на 12,5%, птиці свійської – на 3,9%, 

що разом зі зниженням обсягів виробництва м’яса (на 3,5% порівняно з  

січнем – березнем минулого року), молока (на 2,7%) та яєць (на 2,8%), 

вплинуло на загальний показник обсягу виробництва продукції сільського 

господарства у звітному періоді. 
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Зростання обсягів виробництва м’яса відбулося на сільгосппідприємствах 

5 районів: у Верхньодніпровському (в 2,7 рази), Павлоградському (на 19,5%), 

Дніпровському (на 10,2%), Новомосковському (на 10,1%), Нікопольському  

(на 0,7%). 

На сільгосппідприємствах 11 районів обсяги виробництва м’яса 

знизились, найбільше: у Покровському (на 69,8%), Солонянському (на 49,0%) 

та  Магдалинівському (на 37,4%). 

Зростання обсягів виробництва молока відбулося на 

сільгосппідприємствах 2 районів: у Покровському (на 53,9%) та 

Магдалинівському (на 9,4%).  

На сільгосппідприємствах 5 районів знизились, найбільше у: 

П’ятихатському (на 27,2%), Новомосковському (на 5,7%) та Юр’ївському  

(на 4,5%). 

У січні – березні 2018 року обсяг вирощування сільськогосподарських 

тварин в аграрних підприємствах (крім малих) зменшився порівняно  

з аналогічним показником попереднього року на 2,6 тис. тонн (на 3,5%),  

а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 101,5%  

(торік – 102,1%). 

У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій  

у живій масі частка птиці свійської склала 85,9% (торік – 84,4%),  

свиней – 12,9% (14,7%), великої рогатої худоби – 1,1% (0,9%). 

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

на початок 2018 року) збільшився на 76 кг і становив 1305 кг. 

Щотижнево проводиться моніторинг стану посівів озимих культур. Із 

посіяних 585,6 тис. га озимих колосових культур отримано 581,2 тис. га (99,3%) 

сходів, з яких у доброму та задовільному стані – 523,2 тис. га (90%), слабких та 

зріджених – 58,0 тис. га (10%). Із 84,9 тис. га озимого ріпака в доброму та 

задовільному стані перебуває 72,8 тис. га (85,8%), слабких та зріджених –  

12,1 тис. га (14,2%). 

Посіяно 231,4 тис. га (42,0% до прогнозу) ярих зернових культур, у тому 

числі – 187,5 тис. га (92,8%) ранніх ярих зернових, а саме – 159,3 тис. га (92,6%) 

ярого ячменю, 7,7 тис. га (65,9%) ярої пшениці, 18,2 тис. га (116,7%) гороху та 

2,4 тис. га (81,7%) вівса. 

Розпочато посів кукурудзи на зерно – 43,7 тис. га (13,4% до прогнозу), 

соняшнику – 58,5 тис. га (11,1%), цукрових буряків – 1,1 тис. га (86,2%). 

Агропідприємствами всіх форм власності проводиться комплекс весняно-

польових робіт: підживлено 574,6 тис. га (98,3%) озимих культур на зерно, крім 

того – 85,9 тис. га (98%) озимого ріпаку. 

Проведено культивацію та боронування зябу і парів – 100% до 

запланованих обсягів (відповідно 1324,5 тис. га та 1175,4 тис. га). 

Станом на 01 квітня 2018 року обсяги кредитів, наданих, комерційними 

банками агропромисловим підприємствам області, склали 41,6 млн грн (19,8% 

до потреби коштів для проведення весняно-польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами). 



4                                      Продовження додатка 
 

Сільськогосподарськими підприємствами за власні кошти з початку  

2018 року придбано 80 одиниць техніки на суму 56,3 млн грн, у тому числі: 

12 тракторів (13,9 млн грн), 7 комбайнів (10,0 млн грн). 

З метою розвитку інфраструктури сільських територій, у тому числі 

об’єднаних територіальних громад, продовжено роботу з вирішення проблем із 

забезпеченням централізованим питним водопостачанням населення сільської 

місцевості області, що користується привізною водою. 

Для населення сільської місцевості, яке до сьогодні користувалось 

привізною водою, у поточному році здійснюється будівництво та ремонт понад 

70 км водопровідних мереж, що дасть можливість забезпечити якісним 

централізованим питним водопостачання більш ніж 20 тис. сільських 

мешканців. 

У 2018 році на реалізацію інфраструктурних проектів у 56 об’єднаних 

територіальних громадах передбачено субвенцію з державного бюджету в 

обсязі 157 млн грн. Пріоритетні напрями використання коштів: ремонт вулиць і 

доріг населених пунктів, оновлення вуличного освітлення, реконструкція та 

ремонт закладів освіти, культури та охорони здоров’я. 

Загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються у 2018 році на 

реалізацію майже 500 інвестиційних проектів на території створених 

об’єднаних територіальних громад, становить більш ніж 1,0 млрд грн. 

Обсяги перевезень вантажів підприємствами транспортного комплексу 

області у січні – березні 2018 року знизились на 1,3% (по Україні – на 2,7%) і 

склали 24,2 млн тонн, вантажообіг зріс на 2,9% (по Україні знизився на 3,8%) і 

становить 6,4 млрд ткм. Скорочення обсягів перевезення пов’язано зі 

зменшенням обсягів перевезення вантажів автомобільним транспортом  

(на 13,2%). Водночас транспортний комплекс області повністю задовольняє 

потреби господарського комплексу області. 

У I кварталі 2018 року перевезено 77,3 млн пасажирів, що на 2,2% менше 

ніж у I кварталі 2017 року (по Україні – на 2,6%), пасажирообіг зріс на 3,1% і 

склав 1,2 млрд пас. км. Транспортними підприємствами повністю задоволено 

потреби населення області. 

За січень – березень 2018 року підприємствами зв’язку надано послуг на 

суму 797,5 млн грн, що на 2,8% менше ніж за відповідний період 2017 року, у 

тому числі населенню на суму 563,3 млн грн (на 2,0% менше). 

Продовжено розвиток та розширення можливостей Регіонального 

віртуального офісу електронних послуг Дніпропетровської області  

(e-services.dp.gov.ua).  

У І кварталі 2018 року до Віртуального офісу приєдналося 2 ЦНАП 

об’єднаних територіальних громад. 

Через Віртуальний офіс доступні сервіси отримання інформації про хід 

розгляду справи через “Особистий кабінет” або SMS-повідомлення (більше  

47,7 тис. за І квартал 2018 року), електронної консультації ЦНАП або суб’єкта 

надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного 

характеру (330 консультацій за І квартал 2018 року). 

http://e-services.dp.gov.ua/
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В області працює єдиний електронний реєстр справ про адміністративні 

правопорушення Дніпропетровської області, для створення якого були 

використані технічні можливості Віртуального офісу. За весь період 

впровадження обласного Реєстру було зареєстровано 67084 адміністративні 

правопорушення, з них 8762 – за І квартал 2018 року. 

В області запроваджено систему електронного документообігу на 

принципово новому рівні, що базується на використанні технології штрих-

кодування, можливостей спеціального комп’ютерного обладнання, 

електронного цифрового підпису на базі програмного забезпечення 

“Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3” (далі – 

СЕДО). До СЕДО підключено облдержадміністрацію та її структурні 

підрозділи, обласну раду, райдержадміністрації, райради. 

У поточному році продовжено роботу з розвитку системи електронного 

документообігу (далі – СЕДО) в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Дніпропетровської області.  

На 01 квітня 2018 року комплексна технологічна інфраструктура СЕДО 

включає 778 місць користувачів, 39 баз даних, 818 картотек та довідників 

системи, понад 110 комплектів електронних канцелярій. База електронних 

документів облдержадміністрації налічує 2082686 документів, 2111602 образи; 

база обласної ради – 166820 документів і 152377 образів. 

Продовжується реалізація проекту налагодження типового програмного 

комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі 

програмного забезпечення СЕДО. Підготовлено матеріали (план-графік 

впровадження, інформаційна форма-анкета, форми реєстрів тощо) для 

подальшого впровадження у новостворених ОТГ. Роботу із здійснення 

впровадження зазначених систем планується розпочати у ІІ кварталі 2018 року. 

Забезпечено підтримку роботи сайту “Публічні закупівлі” 

(zakupivli.gov.ua), на якому оприлюднено з вищезазначеної системи річні плани 

та перелік замовників, а також міститься інформація щодо 10573 державних 

закупівель, що заплановані облдержадміністрацією та комунальними 

підприємствами, що їй підпорядковуються. 

Продовжується підтримка роботи інтерактивної системи моніторингу та 

підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, 

послуг за державні кошти у Дніпропетровській області. 

Впроваджено модуль інтеграції, що дозволяє автоматично відправляти 

дані до Prozorro. Запроваджуються єдині стандарти їх оформлення. 

Розроблено систему планування, виконання та моніторингу місцевих 

бюджетів Дніпропетровської облдержадміністрації, що складається з декількох 

окремих підсистем (підсистема планування бюджету, підсистема фінансового 

обліку, підсистема планування та проведення конкурсних закупівель, 

підсистема документообігу, підсистеми публікації відкритих даних тощо).  

Продовжено співпрацю з громадськими організаціями з метою 

напрацювання нових проектів та технологічних рішень з впровадження 

інформаційних технологій та е-урядування в Дніпропетровській області. 
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Продовжено роботу із проектом “Відкритий бюджет”, що впровадила 

громадська організація Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”. 
Створено сервіси, які дають мешканцям регіону змогу спостерігати за 

використанням бюджетних коштів, відповідно до наданої 

облдержадміністрацією інформації, а саме: посилання на сервіс “Відкритий 
бюджет” розміщено на сайті облдержадміністрації. Мешканці регіону можуть 

побачити інформацію про всі доходи та витрати обласного бюджету. Для 

зручності всі дані представлено у вигляді інфографіки та таблиць. У І кварталі 
2018 року оновлено інформацію по 267 об’єктах (проектах) області. 

Продовжується спільна робота із Службою автомобільних доріг у 

Дніпропетровській області у рамках проекту “Дороги”, що впроваджує 
товариство з обмеженою відповідальністю “БІВІБІЛОДЖІК”. Впроваджений 

сервіс (navizor.com) дає для громадян можливість отримання якісної та 

оперативної інформації стосовно стану автомобільних доріг загального 
користування Дніпропетровської області за критеріями доступності, зручності, 

відкритості. Облдержадміністрацією забезпечено технічну підтримку передачі 

даних на веб-портал navizor.com. 

Забезпечено функціонування програмного ресурсу “Інтерактивна карта 
медичних закладів Дніпропетровської області”. Зазначений ресурс містить 

інформацію про медичні заклади області. На інтерактивну карту нанесено 

більш ніж 130 медичних закладів області, інформацію про послуги, медичне 
обладнання тощо. Це створює додаткові зручності для пацієнтів. 

Забезпечено функціонування програмного ресурсу “Інтерактивна карта 

енергомодернізації об’єктів бюджетної сфери Дніпропетровської області”. На 
інтерактивну карту нанесено понад 80 різних соціальних об’єктів з 

відповідними характеристиками. 

З початку року рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги 
підвищився з 58,4% у січні до 72,8% у березні, у січні – березні становив 67,9%. 

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 

2018 року становила 5,9 млрд грн, крім того, за постачання електричної  
енергії – 213,4 млн грн. Найбільша сума боргу – з оплати централізованого 

опалення та постачання гарячої води – 2,5 млрд грн. Крім того, за постачання 

природного газу – 2193,6 млн грн за утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій – 684,9 млн грн за централізоване постачання 

холодної води та водовідведення – 428,6 млн грн за вивезення побутових 

відходів – 105,9 млн грн.  
Погашенню заборгованості населенням сприяє можливість заключення 

договорів на реструктуризацію боргів. За січень – березень 2018 року в області 

було укладено 3509 таких договорів майже на 22,3 млн грн, сума внесених 
платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 6,9 млн грн. 

Станом на 10 травня 2018 року ліквідовано 1572 стихійні сміттєзвалища; 

упорядковано 12323,15 га території парків, скверів, алей та прибудинкових 

територій; висаджено 8403 дерева, 4493 кущі; площа нових газонів та  
квітників – 21,47 га; протяжність очищених від сміття берегів – 405,8 км; 

протяжність прибраних від сміття доріг – 5312,98 км. 
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Станом на 01 квітня 2018 року в Дніпропетровській області створено   

2733 ОСББ, що становить 13,7% від загальної кількості житлових будинків  

(20239 будинків) з них 24 ОСББ – за І квартал 2018 року. 

До загального фонду місцевих бюджетів області за січень – березень  

2018 року  надійшло 5627,9 млн грн податків і зборів, що становить 107,0%               

до плану на звітний період. Понадпланові показники звітного періоду 

становлять 370,3 млн грн. 

Виконання планових показників загального фонду місцевих бюджетів 

забезпечено всіма містами, районами, об’єднаними територіальними громадами 

(крім міста Кам’янське, Троїцької та Петриківської об’єднаних територіальних 

громад) та обласним бюджетом. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року доходів надійшло 

більше на 1072,7 млн грн або на 23,5%. Зростання досягнуто по більшості 

бюджетів, що мають прямі відносини з державним бюджетом                               

(крім Васильківського, Павлоградського, Покровського районів та 

Святовасилівської, Новоолександрівської та Варварівської об’єднаних 

територіальних громад). 

Невиконання планових показників по м. Кам’янському є наслідком 

неврахування при затвердженні бюджету міста на 2018 рік уточнених норм 

Податкового кодексу України щодо особливостей справляння плати за землю  

(бюджет міста затверджено до прийняття зазначених норм). 

Невиконання бюджетів Троїцької та Петриківської об’єднаних 

територіальних громад пов’язане з невиконанням планових показників по 

надходженнях акцизного податку (зменшення обсягу реалізації товарів через 

зменшення попиту на підакцизні товари внаслідок зростання їх вартості в 

роздрібній мережі) та плати за землю (у 2017 році окремими платниками 

сплачено авансові платежі,  має місце несвоєчасна сплата фізичними особами, 

розірвання договорів оренди тощо). 

Крім того, у зазначених громадах не виконаний план січня – березня по 

податку на доходи фізичних осіб (Петриківська ОТГ – 92,8%, -271,7 тис. грн; 

Троїцька ОТГ – 97,0%, -342,4 тис. грн), що є наслідком неякісного помісячного 

планування показників, що підтверджується темпами надходження відносно 

січня – березня 2017 року (127,6% та 136,4% відповідно). 

Податку на доходи фізичних осіб у січні – березні поточного року  

надійшло 3081,1 млн грн (107,1% до плану), що на 679,7 млн грн або на                  

28,3% більше, ніж за січень – березень 2017 року.  

Невиконання планових показників звітного періоду мають 11 бюджетів, 

що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Водночас 

лише у Могилівській об’єднаній територіальній громаді має місце зменшення 

надходжень у звітному періоді відносно аналогічного періоду минулого року, 

відсоток виконання річного плану становить 12,9%, що значно менше 

середнього показника області (23,6%). 
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Зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб відносно 

минулого року відбулося у Васильківському, Межівському, Покровському 

районах та Вакулівській, Могилівській, Варварівській та Новопавлівській 

об’єднаних територіальних громадах.  

Надходження до місцевих бюджетів плати за землю за січень – березень 

2018 року склали 860,2 млн грн (94,0% до плану) і зменшилися відносно 

надходжень відповідного періоду минулого року на 19,7 млн грн або на 2,2%. 

Не забезпечили виконання планових показників звітного періоду 6 міст 

обласного підпорядкування, 6 районів та 23 об’єднані територіальні громади. 

Найгірший рівень виконання плану мають: м. Синельникове (55,6%), 

Криничанський район (68,3%), Лошкарівська (61,6%) та Іларіонівська (69,1%) 

об’єднані територіальні громади. 

До об’єктивних причин невиконання планових показників з плати за 

землю належать внесення змін до Податкового кодексу України, що призвели 

до зменшення надходжень плати за землю до місцевих бюджетів (справляння 

плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг 

відведення, гірничодобувним підприємствам для видобування корисних 

копалин та розробки родовищ корисних копалин, у розмірі 25 відсотків 

обчисленого податку; застосування коефіцієнта індексації нормативної 

грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та 

інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік у розмірі 

1,0%). 

У звітному періоді єдиного податку надійшло 572,8 млн грн, що на  

101,7 млн грн більше плану (перевиконання 21,6%) і на 132,9 млн грн або на 

30,2% більше надходжень за аналогічний період минулого року. Невиконання 

плану мають 8 зведених бюджетів області, з яких лише по 3-х бюджетах рівень 

виконання річного плану та темпи надходжень відносно минулого року 

свідчать про наявність обґрунтованих  причин.  

Надходження до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки за січень – березень 2018 року склали 67,0 млн грн, що 

становить 148,8% до плану та на 33,1 млн грн  або у 2 рази більше надходжень 

січня – березня 2017 року.  

До загального фонду обласного бюджету за звітний період надійшло 

1321,6 млн грн або 107,1% до плану, що на 384,2 млн грн або 41,0% більше 

надходжень січня – березня 2017 року.  

З основних бюджетоутворюючих податків до обласного бюджету 

надійшло: 

податку на доходи фізичних осіб – 616,2 млн грн (107,4% до плану на 

звітний період), що на 135,9 млн грн або на 28,3% більше, ніж за відповідний 

період 2017 року; 

податку на прибуток підприємств приватної власності – 467,1 млн грн 

(105,6 відсотка до плану) та на 241,1 млн грн або у 2,1 рази більше, ніж за 

відповідний період 2017 року. 
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До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 430,3 млн грн, що на 
65,5 млн грн (на 18,0%) більше плану та на 6,0 млн грн (на 1,4%) менше 
надходжень січня – березня 2017 року.  

Невиконання планових показників відбулося внаслідок невиконання 
плану з екологічного податку, що місцевими бюджетами планувався на  
2018 рік виходячи з норм законодавства, чинного на момент затвердження 
місцевих бюджетів. Законом України від 07 грудня 2017 року № 2233-VIII “Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України” для обласного бюджету 
зменшено норматив відрахування екологічного податку на користь надходжень 
до державного бюджету (закон оприлюднено після затвердження місцевих 
бюджетів області на 2018 рік). 

У цілому до загального та спеціального фондів бюджетів області за 
звітний період отримано 6058,2 млн грн податків і зборів, що у порівнянні з 
січнем – березнем 2017 року більше на 1066,7 млн грн або на 21,4%. 

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, не допускаючи виникнення заборгованості за соціально захищеними 
видатками. 

Власні видатки загального фонду обласного бюджету за І квартал 
2018 року при уточненому плані 1595,5 млн грн освоєні у сумі 1265,5 млн грн 
або з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань на 79,3%, у тому 
числі видатки з утримання галузей соціально-культурної сфери – 
1333,0 млн грн (94,4% до плану), а саме: 

охорона здоров’я – 684,9 млн грн або 98,6%; 
освіта – 501,6 млн грн або 90,8%; 
соціальний захист та соціальне забезпечення – 89,5 млн грн або 91,7%; 
культура і мистецтво – 48,1 млн грн або 86,0%; 
фізична культура і спорт – 8,9 млн грн або 76,7%. 
Соціально захищені видатки профінансовано з урахуванням 

зареєстрованих фінансових зобов’язань головних розпорядників коштів 
обласного бюджету в сумі 462,3 млн грн або 86,2% до плану за І квартал  
2018 року. 

Кредиторська заборгованість бюджетних установ, що фінансуються з 
обласного бюджету станом на 01 квітня 2018 року відсутня. 

Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів області на звітну дату 
без урахування заробітної плати з нарахуваннями, термін виплати якої не 
настав, та видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання 
соціальних програм склала 51,3 млн грн. У цілому по області прослідковується 
тенденція до зменшення заборгованості, у тому числі за видатками, 
пов’язаними з утриманням бюджетних установ. Разом з тим по бюджету міста 
Кам’янське вона щомісяця збільшується: порівняно з початком року зросла з 
30,3 млн грн до 43,0 млн грн (+42,1%), у тому числі прострочена заборгованість 
збільшилася на 11,7 млн грн (в 4,3 раза) і станом на 01 квітня 2018 року склала 
15,3 млн грн. У загальній сумі по області частка кредиторської заборгованості 
бюджету м. Кам’янське, у тому числі простроченої, становить 83,9  та 82,4% 
відповідно. 
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Розмір середньомісячної заробітної плати в січні – березні 2018 року 

збільшено на 30,2% до 7995 грн (по Україні – 7974 грн). 

У березні 2018 року заробітна плата збільшилася на 8,1% і склала  

8387 грн (по Україні – 8382 грн). 

Протягом І кварталу 2018 року розмір середньомісячної заробітної плати 

у містах коливався від 5917 грн – Новомосковську до 11549 грн – Тернівці, а 

також від 4929 грн – Межівському до 12463 грн – Павлоградському районах. 

Найбільший приріст зазначеного показника спостерігався у містах Жовті 

Води та Кривий Ріг – на 37,2% і 32% відповідно, а також у Васильківському та 

Дніпровському районах – на 33,9% і 33% відповідно.  

Серед найменш оплачуваних були працівники підприємств, установ та 

організацій Межівського, Юр’ївського, Софіївського та Васильківського 

районів, які мали заробітну плату майже на третину меншу за середній рівень 

по області. 

За результатами проведеної роботи легалізовано 243 робочі місця, 

підвищили рівень оплати праці 147 роботодавців. 

З початку 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати у 

господарському комплексі області збільшилась на 3,4 млн грн, або 2,7%, і 

станом на 01 квітня 2018 року склала 127,4 млн грн, у тому числі: по 

економічно активних підприємствах – 39,7 млн грн (збільшення на 27,3%). 

Питома вага заборгованості з виплати заробітної плати в обласному фонді 

оплати праці склала 1,9% (по Україні – 3,6%). 

Протягом І кварталу 2018 року відбулося 94 засідання обласних, міських 

та районних комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де було попереджено про 

персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати  

198 керівників підприємств. 

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати у містах: Марганець, 

Нікополь, Покров, Синельникове, Тернівка та майже в усіх районах. 

Станом на 01 квітня 2018 року допущено зростання боргу з виплати 

заробітної плати у містах: Кам’янське – 11,9% (на 360,5 тис. грн), Павлоград – 

3,7% (на 59,3 тис. грн), Жовті Води – в 14,0% (на 2,6 млн грн), Кривий Ріг –               

на 8,6% (на 5,3 млн грн). Виникла заборгованість із виплати заробітної плати у 

Апостолівському (329,0 тис. грн), Верхньодніпровському (539,0 тис. грн), 

районах. 

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

2018 року склала 26,6 тис., рівень зареєстрованого безробіття – 1,3% (по 

Україні – 1,4%). 

У січні – березні 2018 року послугами служби зайнятості 

Дніпропетровської області скористались 59,2 тис. облікованих та безробітних 

громадян, з яких статус безробітного мали 42,3 тис. осіб.  

Прийнято 196 рішень про виплату компенсації роботодавцям у розмірі 

єдиного внеску за працевлаштування безробітних на нові робочі місця. 
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Громадянам області віком старше 45 років, які виявили бажання 

проходити перенавчання або підвищення кваліфікації за обраними 

спеціальностями чи професіями, видано 48 ваучерів для можливості 

підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

У січні – березні 2018 року 4,5 тис. безробітних були залучені до 

професійного навчання переважно з урахуванням потреб ринку праці, взяли 

участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 4,6 тис. осіб. 

Протягом січня – березня 2018 року до служби зайнятості області 

звернулись 544 осіб, з них: 

призначено допомоги по безробіттю – 289 осіб; 

отримали статус безробітного – 415 осіб; 

працевлаштовані – 96 осіб; 

залучено до участі у громадських роботах – 21 особу; 

проходили профнавчання – 14 осіб. 

Надходження коштів до Головного управління Пенсійного фонду України 

в Дніпропетровській області з усіх джерел фінансування за січень – березень 

2018 року становили 7,9 млрд грн і збільшилися у порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року на 58,5%. 

Надходження власних коштів до Головного управління Пенсійного фонду 

в Дніпропетровській області, які адмініструє Пенсійний фонд України у січні – 

березні 2018 року збільшилися на 30,4% до відповідного періоду 2017 року і 

склали 401,8 млн грн. 

Середній розмір пенсій зріс на 4,8% і станом на 01 квітня 2018 року склав  

2903,09 грн. 

Кількість пенсіонерів становить 972,4 тис. осіб. Частка пенсіонерів, які 

отримують пенсію в розмірі, вищому за прожитковий мінімум складає 85%. 

Чисельність пенсіонерів, що перемістилися до Дніпропетровської області 

з АР Крим та районів проведення антитерористичної операції становить  

27022 особи. Середній розмір пенсії склав 4184,34 грн, що майже на 47% 

більше відповідного періоду минулого року. 

Станом на 01 квітня 2018 року сума боргу складає 59168,6 тис. грн, що на  

4 млн 237,7 тис. грн (на 6,7%) менше ніж за відповідний період минулого року.  

Сума боргу зі сплати страхових внесків економічно активних платників 

до Пенсійного фонду станом на 01 квітня 2018 року складає  

16 млн 667,7 тис. грн, що на 5 млн 332,2 тис. грн (на 24,2%) менше ніж за 

відповідний період минулого року.  

Загальна сума боргу зі сплати страхових внесків зменшилася по 

відношенню до аналогічного періоду минулого року завдяки вжитим заходам 

щодо погашення боргу з боку органів Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області, а саме: 

на виконанні в органах державної виконавчої служби (далі – органи ДВС) 

знаходиться 4547 виконавчих документів на 170,5 млн грн; 
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унаслідок примусового стягнення коштів органами ДВС в поточному році 

на рахунки органів Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області 
надійшло 6,2 млн грн; 

здійснено 12 спільних з органами ДВС виїздів до боржників.  

За результатами проведення спільних дій до бюджету Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровській області надійшло 1,1 млн грн; 

до адміністративної відповідальності притягнуто 4 посадові особи 

підприємств-боржників та накладено штрафів на 2,04 тис. грн. Штрафи 
сплачені у повному обсязі; 

з метою погашення заборгованості ведеться робота щодо заявлення 

кредиторських вимог. Незважаючи на визнання кредиторських вимог і 
включення їх у ліквідаційний баланс, погашення боргу підприємствами-

банкрутами ускладнюється через ряд причин: відсутність господарської 

діяльності підприємств, недостатність ліквідаційної маси підприємств для 
погашення заборгованості; 

представниками управлінь Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області проводиться робота в комітетах кредиторів.                      

У випадку незадовільної роботи арбітражних керуючих подаються скарги і 
клопотання на їх заміну.  

З метою погашення заборгованості до Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області організовано та проведено: 
засідання комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у містах і районах області, 

на яких було заслухано 33 керівника підприємств-боржників зі сплати 
страхових внесків до Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області; 

наради з питань погашення заборгованості у містах і районах області за 

участю соціальних партнерів; 
індивідуальні зустрічі з керівниками підприємств-боржників з питань 

погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду 

України в Дніпропетровській області.  
Постійно здійснюється роз’яснювальна робота серед населення про 

залежність страхового стажу від сплати внесків до Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області. 
У місцевих засобах масової інформації систематично оприлюднюється 

перелік підприємств-боржників.  

Завдяки вжитим заходам повністю погашено борги до Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровській області 59 підприємствами, частково – 59.                       

У рахунок погашення боргу надійшло коштів у сумі 17 млн 483,7 тис. грн.  

З метою надання якісних і доступних соціальних послуг громадянам у  
січні – березні 2018 року: 

забезпечено виплату з обласного бюджету стипендії 64 громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років; 

надано матеріальну допомогу 756 малозабезпеченим особам на загальну 
суму 1224,57 тис. грн, що дало змогу підтримати громадян, які опинилися у 

скрутному становищі; 
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профінансовано видатки в розмірі 732,359 тис. грн для фінансової 

підтримки статутної діяльності 8 обласних громадських організацій інвалідів та 

ветеранів війни; 

оздоровлено в санаторно-курортних установах 404 пільговики. 

На забезпечення безкоштовними ліками та зубопротезуванням за 

програмою “Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” профінансовано 178,7 тис. грн, послуги отримали 

208 осіб. 

З метою забезпечення рівня доступності населення до медичних послуг та 

ефективного обслуговування населення, упродовж І кварталу 2018 року 

забезпечено: 

функціонування 58 центрів з 421 амбулаторіями загальної практики – 

сімейної медицини, у тому числі у містах – 183 амбулаторії, в сільських 

районах – 238 амбулаторій; 

функціонує обласний центр екстреної медичної допомоги та 5 станцій 

швидкої медичної допомоги з мережею 112 пунктів базування швидкої 

медичної допомоги, що фінансуються з державного бюджету (медична 

субвенція) та обласного бюджету, що дозволило досягти принципу 

екстериторіальності; 

діє Єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба, яка складається 

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

У рамках обласної програми “Здоров’я населення Дніпропетровщини на 

2015 – 2019 роки”, яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради 

від 05 грудня 2014 року № 586-28/VI (зі змінами), протягом І кварталу  

2018 року було забезпечено виконання комплексу заходів щодо поліпшення 

медичної допомоги населенню області, спрямованих на задоволення потреб 

населення в охороні здоров’я, забезпечення прав громадян на якісну і доступну 

медико-санітарну допомогу, створення умов для формування здорового 

способу життя. 

Удосконалення якості надання медичної допомоги дітям та матерям 

здійснюється шляхом постійного навчання медичних працівників області. 

Крім того, на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

КЗ “Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” Дніпропетровської 

обласної ради” функціонує реанімаційно-консультативний центр, спеціалістами 

якого завдяки використанню мобільного зв’язку, надається консультативна 

допомога лікарям дитячих відділень лікувально-профілактичних закладів міст і 

районів області.  

У напрямі профілактики та лікування серцево-судинних захворювань на 

базі КЗ “Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії” ДОР” проведено 575 коронарографій та 168 стентувань 

коронарних судин, проліковано 1315 хворих. За січень – березень 2018 року 

проведено 36 оперативних втручань на серці 34 дітям. 
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З квітня 2018 року в Дніпропетровській області на виконання постанов 

Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 73 “Питання реалізації 

пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 

препарати інсуліну” та від 23 березня 2016 року № 239 “Деякі питання 

відшкодування вартості препаратів інсуліну” лікувально-профілактичні заклади 

розпочали реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного 

регулювання цін на препарати інсуліну.  

Станом на 01 квітня 2018 року у Дніпропетровській області на базі  

5 лікувально-профілактичних закладів замісну ниркову терапію методом 

гемодіалізу отримують лікування 326 хворих, 70 хворих лікується амбулаторно 

методом перитонеального діалізу.  

З метою поліпшення демографічної ситуації, зниження захворюваності і 

смертності, стимулювання народжуваності та зміцнення сім’ї, поєднання 

жінками професійної зайнятості з материнством забезпечено: 

надання допомоги при народженні дитини 100,6 тис. сім’ям; 

надання погодження 30 багатодітним жінкам для їх представлення до 

присвоєння почесного звання “Мати-героїня”; 

надання допомоги при усиновленні дитини 328 сім’ям;  

перерахування соціальних стипендій 3722 студентам (курсантам) на 

загальну суму 18,1 млн грн; 

надання допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, у 

розмірі відповідно до чинного законодавства 4,1 тис. сім’ям. 

Внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру  

15,3 тис. багатодітних родин, що мають право на пільги на житлово-комунальні 

послуги. 

Виготовлено та розповсюджено 3353 екземпляри інформаційно-

просвітницьких матеріалів (листівок, буклетів, плакатів) соціальної реклами. 

Протягом січня – березня 2018 року народилося 6458 немовлят, середня 

чисельність населення склала 3227,7 тис. осіб.  

У сфері освіти протягом І кварталу 2018 року в області створено  

8 навчально-виховних комплексів на 95 місць: м. Дніпро – 7/80, Межиріцька 

об’єднана територіальна громада (Павлоградський район, с. Булахівка) – 1/15; 

відкрито 8 додаткових груп при функціонуючих дошкільних закладах на  

170 місць: м. Дніпро – 2/40, м. Кривий Ріг – 2/40; м. Павлоград – 4/90. Загальна 

кількість створених місць – 265. 

Охоплення п’ятирічних дітей дошкільною освітою становить 100%. 

Продовжується робота з формування мережі опорних шкіл із 

врахуванням процесів, що пов’язані з добровільним об’єднанням громад. 

В області забезпечується 100% безкоштовне підвезення більше  

19 тисяч учасників навчально-виховного процесу у сільській місцевості до 

місця навчання і роботи та у зворотному напрямку (401 шкільний автобус).  

Протягом І кварталу 2018 року придбано та передано  

11 шкільних автобусів на сільські території області, що здійснили заходи зі 

створення опорних шкіл та оптимізації мережі навчальних закладів. 
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У І кварталі 2018 року з метою своєчасного початку вступної кампанії 

2018 року у 17 закладах освіти (вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації) 

державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, 

представниками органів виконавчої влади, Дніпропетровської обласної ради, 

Федерації організацій роботодавців здійснено аналіз планових обсягів 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

у 2018 році та затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку 

молодших спеціалістів у 2018 році.  

Протягом січня – березня 2018 року на обліку в службі зайнятості 

перебувало майже 21 тис. молодих людей у віці до 35 років, (працевлаштовано 

майже 5,8 тис. осіб), з них безробітної молоді понад 15,6 тис. осіб 

(працевлаштовано понад 3,7 тис. осіб). Одноразову допомогу по безробіттю для 

зайняття підприємницькою діяльністю отримали 10 осіб віком до 35 років. 

Протягом січня – березня 2018 року на нові робочі місця 

працевлаштовано 196 осіб, за яких роботодавцям надається компенсація витрат 

у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, із них 111 відносяться до категорій громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню.  

З метою розв’язання проблем молоді, яка звернулася до служби 

зайнятості, було надано профорієнтаційні послуги понад 19,7 тис. особам віком 

до 35 років. 

Протягом січня – березня 2018 року в навчальних закладах області                   

за направленнями центрів зайнятості проходили професійне навчання                   

1,4 тис. осіб з числа безробітної молоді, що складає 31% від загальної кількості 

безробітних, які проходили навчання в звітному періоді. 

Найбільшим попитом серед молоді користувались такі професії: водій 

тролейбуса, електрогазозварник, касир (в банку), контролер-касир, кравець, 

кухар, манікюрник, молодша медична сестра з догляду за хворими, перукар 

(перукар-модельєр), продавець непродовольчих товарів, слюсар з експлуатації 

та ремонту газового устаткування, стропальник та напрями підвищення 

кваліфікації: “Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах 

металургійної та машинобудівної галузі”, “Дотримання безпечного ведення 

робіт та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві 

“Орджонікідзевська філія ТОВ з іноземним капіталом “Проктер Енд Гембл 

Україна”, “Комп’ютеризація бухгалтерського обліку”, “Користувач ПК: офісні 

технології та Інтернет”, “Основи Web-дизайну: створення та супроводження 

веб-вузла”, “Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин у 

сільському господарстві”, “Основи охорони праці та правове регулювання 

взаємовідносин у сфері обслуговування”, “Сучасні технології організації та 

ведення торгівлі” тощо. 

Протягом січня – березня 2018 року 57 осіб отримували послуги 

професійного навчання з урахуванням рекомендацій медико-соціальних 

комісій. 
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Профнавчання осіб з обмеженими фізичними можливостями  
проводилось з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації 
та потреб ринку праці за такими професіями – оператор котельні, оператор з 
обробки інформації та програмного забезпечення. Навчання за робітничими 
професіями здійснювалось на базі Дніпровського центру професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості. 

У I кварталі 2018 року спеціалісти служби зайнятості проводили 
інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями з питання організації та 
проведення робіт тимчасового характеру для учнівської та студентської молоді 
у вільний від навчання час, з’ясовували можливості підприємств, установ та 
організацій щодо працевлаштування молоді в канікулярний період, уточнювали 
джерела фінансування таких робіт.  

Протягом звітного періоду продовжувалась профорієнтаційна робота з 
старшокласниками загальноосвітніх навчальних закладів. У січні – березні  
2018 року проведено 412 заходів для учнівської молоді у вигляді: 
професіографічних екскурсій, профінформаційних та профорієнтаційних 
уроків, інтерактивних заходів для молоді, акцій випускник, ярмарок кар’єри, 
ярмарок професій, днів відкритих дверей центру зайнятості, днів відкритих 
дверей навчального закладу, презентацій навчальних закладів. 

Під час проведення заходів з учнівською молоддю використовувались 
анімаційні профорієнтаційні відеосюжети, що виготовлені на замовлення 
Державної служби зайнятості (Центрального апарату). Зазначені відеосюжети 
спрямовані на популяризацію послуг служби зайнятості та підвищення рівня 
проведення профорієнтаційної роботи. У звітному періоді проведено  
293 заходи, в яких взяло участь 9562 особи.  

Всього профорієнтаційними послугами у звітному періоді охоплено 
понад 14 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, які отримали понад  
14,1 тис. різноманітних профорієнтаційних послуг, з них 8,1 тис. –  
профінформаційних та 6 тис. – профконсультаційних. 

У рамках профорієнтаційного проекту для молоді КВЕСТ “Я-PROFI” за 
звітний період 2018 року проведено 119 профорієнтаційних заходів, в яких 
взяли участь 4085 учнів загальноосвітніх шкіл області.  

У рамках профорієнтаційного проекту “Професія поряд” проведено  
7 Skype-презентацій різноманітних професій, в яких взяли участь 175 учнів 
шкіл регіону.  

Спільно з навчально-методичним центром профтехосвіти у 
Дніпропетровській області в рамках проведення декад робітничих професій 
галузей легкої промисловості, харчування, торгівлі, поліграфії, побуту 
проведено 3 заходи для 433 школярів міста Дніпро та Дніпропетровської 
області. 

З метою ознайомлення студентів вищих навчальних закладів та учнів 
професійно-технічних навчальних закладів із роботою служби зайнятості, 
правовими аспектами перебування на обліку в центрі зайнятості, комплексом 
соціальних послуг, що 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 
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різноманітні профорієнтаційні послуги. Так, 362 студента ВНЗ отримали  
362 профорієнтаційні послуги, а 213 учнів професійно-технічних навчальних 
закладів отримали 213 профорієнтаційних послуг, з них  
81 профінформаційна та 132 профконсультаційні послуги. 

Станом на 01 квітня 2018 року в області функціонує 163 дитячих 
будинків сімейного типу, в яких виховується 1137 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

Протягом І кварталу 2018 року: 
проведено 513 профілактичних рейдових заходів “Діти вулиці”.                              

Із загальної чисельності дітей, виявлених під час проведення рейдів, 26 дітей 
влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 7 дітей –                
до закладів охорони здоров’я, 2 дитини повернено до навчальних закладів,  
3 дитини повернено в сім’ю; 

187 дітей влаштовано під опіку (піклування) та 72 дитини – до прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу; 

посиротіло 300 дітей, із них усиновлено та охоплено сімейними формами 
виховання 214 дітей; 

В області функціонує 1 патронатна сім’я, у якій перебуває 3 дитини, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. 

Протягом І кварталу 2018 року до центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей влаштовано 252 дитини. Станом на 01 квітня 2018 року у цих 
закладах перебуває 260 дітей. 

За І квартал 2018 року забезпечено виконання заходів програми з охорони 
культурної спадщини, що передбачають: визначення меж територій  
228 пам’яток археології, виготовлення облікової документації на пам’ятки, 
підготовку матеріалів тому “Звід пам’яток історії та культури України. 
Дніпропетровська область”. 

Протягом І кварталу 2018 року проводилась ефективна робота обласних 
курсів підвищення кваліфікації працівників культури у комунальному закладі 
“Дніпропетровський коледж культури і мистецтв” Дніпропетровської обласної 
ради”. За звітний період 70 працівників культури підвищили свою 
кваліфікацію, що забезпечило якісне оновлення роботи творчих колективів 
області. 

За І квартал 2018 року проведено: 
05 – 10 лютого виставку “Спадковість поколінь” та 6 майстер-класів з 

Петриківського розпису у Національному історико-культурному заповіднику 
(м. Чигирин); 

26 – 31 березня виставку “Спадковість поколінь” та 6 майстер-класів з 
Петриківського розпису у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-
заповіднику Михайла Коцюбинського (м. Чернігів). 

У рамках реалізації плану основних культурно-мистецьких заходів з  
15 по 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. 
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У містах Дніпропетровської області стартували кастинги І відбіркового 

туру обласного дитячо-юнацького фестивалю “Z_ефір”. 

У музейних закладах обласного підпорядкування відбулися 28 сучасних 

виставок музейних експонатів, театралізованих та музичних інтерактивних 

музейних виставок для цільових аудиторій.  

У бібліотеках обласного підпорядкування відбулись тематичні години, 

книжкові виставки, години історії, уроки державності. 

Проведено обласний семінар-тренінг “Інформаційно-бібліотечні ресурси: 

проблеми формування, використання, доступу” для працівників відділів 

комплектування і обробки літератури та бібліографів міських і районних 

централізованих бібліотечних систем. 

У сфері популяризації та доступності театральної діяльності мистецькими 

колективами театрально-концертних закладів області здійснено 10 виступів у 

сільських та малих містах області. 

З 05 по 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. 

Структурними підрозділами райдержадміністрацій та виконавчих 

комітетів міських рад, що відповідають за розвиток туризму на своїх 

територіях, проведено роботу з розвитку та популяризації власних туристичних 

об’єктів, розроблення екскурсійних маршрутів.  

Облдержадміністрація спільно з комунальним підприємством “Агентство 

розвитку Дніпра” взяли участь у XXIV Міжнародній туристичній виставці 

UITT-2018: “Україна – Подорожі та Туризм”. У рамках виставки було 

презентовано туристичний потенціал Дніпропетровської області. 

У роботі виставки взяли участь представники міст Дніпро, Нікополь, 

Павлоградського і Петриківського районів. Крім того, було розповсюджено 

серед відвідувачів й інших учасників виставки понад 3000 екземплярів брошур, 

буклетів, сувенірів тощо про область та її туристичний потенціал. 

З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною 

культурою і спортом упродовж І кварталу 2018 року проведено: 

65 обласних зональних та фінальних змагань, в яких взяли участь  

6064 представники учнівсько-студентської молоді; 

8 спортивно-виховних заходів Олімпійський урок, в яких взяли участь  

2500 осіб; 

підготовку 1177 членів збірних команд України з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту. 

Протягом звітного періоду присвоєно звання заслужений майстер спорту 

України – 1 спортсмену, 8 спортсменам – Майстр спорту України 

міжнародного класу, 37 спортсменам – Майстр спорту України,  

152 спортсменам області – кандидат у майстри спорту України,  

209 спортсменам присвоєно І розряд. 
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Присвоєно звання Заслужений тренер України 3 тренерам та  

92 кваліфікаційні категорії тренерам-викладачам з видів спорту. З них: 
вищу – 20 тренерам-викладачам, І – 36 тренерам-викладачам, ІІ – 36 тренерам-

викладачам.  

Охоплення населення всіма формами фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи становить 22,8% від загальної чисельності населення 

області. Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина знаходиться серед 

лідерів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в Україні. 
З метою зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у 

довкілля, збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та 

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

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

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

власні кошти у 2018 році розпочато реалізацію 254 природоохоронних заходів, 

з яких 38 – з кінцевим терміном виконання у 2018 році.  

Орієнтовно на реалізацію заходів Програми заплановано понад 
3,0 млрд грн власних коштів підприємств, протягом І кварталу інвестовано 

понад 774 млн грн, що на 31,4% більше аналогічного показника минулого року. 

З обласного бюджету на впровадження 48 природоохоронних заходів, 
спрямованих на розв’язання екологічних проблем найбільш техногенно 

навантажених регіонів області, передбачено 482,1 млн грн.  

Протягом І кварталу використано 14,1 млн грн на виконання заходів з 
ліквідації наслідків підтоплення м. Марганець та масиву Веселі Терни у 

Кривому Розі. У цьому році стартують роботи з ліквідації підтоплень у місті 

Апостолове. У межах селищ Сурсько-Литовське та Сурсько-Клевцове 
Дніпровського району розчищають річку Мокра Сура, в Криничанському  

районі – річку Базавлук, уздовж кооперативу “Орільський розлив” – річку 

Оріль, у Петриківському районі – річку Чаплінка. Ці проекти врятують від 
підтоплень більше 150 тисяч жителів регіону. 

З метою зниження рівня техногенно-екологічних ризиків у області в 

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 та доповненнями), з державного бюджету спрямовано 8,5 млн грн, з 

яких за І квартал освоєно 1,7 млн грн. 

Це дало змогу забезпечити харчуванням 4693 дитини, відшкодувати 

частину вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів за 
237 зверненнями, надати послугу з зубопротезування 5 особам, надати 

матеріальну допомогу на лікування 85 особам. 
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У цьому році планується оздоровити у відділенні відновлювального 

лікування державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна  

частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України” майже 300 осіб. 

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. 

У 2018 році за рахунок усіх джерел фінансування очікується освоєння 

капітальних інвестицій в обсязі 40,7 млрд грн. 

У січні – березні 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

8,3 млрд грн капітальних інвестицій, що на 21,3% більше попереднього року. 

Питома вага в загальнодержавному обсязі становить більше 9%, за обсягами 

Дніпропетровщина посідає 1 місце серед областей України. 

Усього у 2018 році за рахунок усіх джерел фінансування очікується 

освоєння капітальних інвестицій в обсязі 40,7 млрд грн. 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств 

та організацій, за рахунок яких освоєно 87,5% загального обсягу. 

Провідними підприємствами області ПАТ “Дніпровський металургійний 

комбінат”, ПАТ “ХайдельбергЦемент Україна”, ПАТ “АрселорМіттал 

Кривий Ріг”, ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, 

ПАТ “Нікопольський завод феросплавів” продовжується реалізація заходів з 

модернізації та реконструкції виробництв, енергозбереження, зменшення 

впливу на навколишнє природне середовища. 

На будівництво 11,4 км автомобільної дороги державного значення 

Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі 

Дніпропетровської області з державного бюджету передбачено 650,8 млн грн.  

Почалося будівництво другої черги об’їзної дороги навколо Дніпра з 

обласного бюджету виділили понад 40 млн грн. Головне призначення об’їзної 

дороги – розвантажити місто Дніпро від транзитного транспорту. Перша черга 

об’їзної дороги довжиною 18 км була здана в експлуатацію у 2011 році та 

поєднала криворізький і запорізький транзитні потоки.  

Окрім ремонту національних автомагістралей, у регіоні на ремонт понад  

130 комунальних доріг області передбачено 1,8 млрд грн. Протягом І кварталу 

виконано роботи з будівництва та ремонту комунальних доріг в обсязі 

104,6 млн грн. 

У січні – березні 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування введено 

96,3 тис. кв. м загальної площі житла, що перевищує рівень минулого року на 

69,1% (по Україні обсяг житлового будівництва збільшився на 3,1%). 

Зросли обсяги введеного житла у 9 регіонах області, найбільш суттєво – у 

містах: Новомосковськ (у 5 р. б.), Кривий Ріг (у 2 р. б.), Нікопольському та 

Петриківському районах – у 2 р. б., Дніпровському та Софіївському районах – у 

3 р. б., Криворізькому районі – у 4 р. б. 

У 2018 році очікується введення в експлуатацію 368 тис. кв. м, що 

дозволить поліпшити житлові умови майже 5,0 тисячам сімей. 
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За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету у поточному році на 

житлове будівництво передбачено 64 млн грн. У І кварталі виконано роботи на 

11,4 млн грн (або 17% загального обсягу) та профінансовано – 14,2 млн грн на 

будівництво житлового будинку в м. Покров, 106-квартирного будинку в 

смт Слобожанське, реконструкцію аптеки під 10-квартирний будинок у 

смт Царичанка та на завершення реконструкції 12-квартирного житлового 

будинку в с. Вербуватівка Юр’ївського району.  

У другій половині 2018 року очікується завершення Українським фондом 

соціальних інвестицій реалізації інвестиційного проекту “Сприяння розвитку 

соціальної інфраструктури, УФСІ V”, метою якого є відновлення житлових 

будівель та створення належних умов проживання для внутрішньо 

переміщених осіб. У Дніпропетровській області мікропроекти реалізуються у 

5 регіонах: Кам’янське, Павлоград, Вільногірськ, Верхньодніпровськ та 

с. Чумаки Дніпровського району. Загальна сума інвестицій 88,1 млн грн. 

Загальна кількість місць, що будуть створені для проживання переселенців – 

475. На цей час завершено першочергові заходи з капітального ремонту та 

енергоефективності загальноосвітніх шкіл в с. Чумаки Дніпровського району, в 

м. Верхньодніпровськ та в м. Вільногірськ. 

У 2018 році в рамках Регіональної програми розвитку житлового 

будівництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2020 роки на кредитування 

молодіжного житлового будівництва спрямовано бюджетні кошти в обсязі 

1,7 млн грн та на житлове будівництво на селі – 1,9 млн грн. Протягом 

І кварталу використано кошти в обсязі 746,7 тис. грн та 165,0 тис. грн 

відповідно та отримали кредити 1 молода сім’я у Кривому Розі та 2 сім’ї у 

сільській місцевості.  

На фінансування більш ніж 200 об’єктів будівництва та реконструкції 

соціальної інфраструктури та майже 150 об’єктів капітального ремонту 

відповідно до рішень Дніпропетровської обласної ради передбачено 

спрямувати більше 2 млрд грн з бюджету розвитку обласного бюджету. 

Протягом І кварталу виконано робіт на 139 млн грн (7% річного обсягу), 

профінансовано понад 244 млн грн.  

Забезпечено співфінансування інвестиційних об’єктів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. У серпні планується 

завершити роботи з реконструкції парку ім. Федора Мершавцева у м. Кривий 

Ріг, площі Героїв у м. Новомосковську – у вересні, а до 01 вересня планується 

завершити роботи комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 

школа № 6” Дніпровської міської ради по вул. Робочій, 64 в м. Дніпрі.                    

Щороку в області реалізуються проекти, направлені на підвищення рівня 

надання медичних послуг. Протягом І кварталу виконувалися роботи з: 

реконструкції будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення та 

капітального ремонту будівлі харчоблоку з господарськими спорудами 

КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та 

дитини ім.проф. М.Ф.Руднєва” ДОР”; 
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реконструкції головного корпусу КЗ “Дніпропетровська міська лікарня 

№ 15” ДОР” під КЗ “Обласний центр поліативної та хоспісної допомоги”; 
реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під 

відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення у 

м. Павлограді; 
реконструкції приміщення під амбулаторію № 7 “Центру первинної 

медико-санітарної допомоги № 3”та приміщень під амбулаторію № 4 “Центру 

первинної медико-санітарної допомоги № 2” у м. Кривий Ріг та інші. 
Велике значення приділяється фізичному розвитку людини, насамперед, 

дітей. На реконструкцію та капітальний ремонт понад 90 спортивних об’єктів  

(стадіони, спортивно-оздоровчі комплекси, дитячо-юнацькі спортивні школи, 
плавальні басейни, спортивні зали, реконструкція футбольного поля тощо) 

передбачено лише з бюджету розвитку обласного бюджету 272 млн грн, з яких 

потягом І кварталу використано 35,3 млн грн.  
У червні планується відкриття інклюзивного дитячого майданчику з 

ігровим обладнанням для дітей з обмеженими можливостями, розташованого у 

сквері Героїв в м. Дніпро. 

У вересні планується завершити будівництво першого в Україні стадіону 
по пляжним видам спорту у місті Дніпро. 

У рамках проекту “Нова українська школа” в регіоні завершено роботи по 

Солонянській опорній школі: модернізували і будівлю, і потужну спортивну 
базу із великим та маленьким футбольними полями, волейбольним і 

баскетбольним майданчиками, легкоатлетичними доріжками, ворк-аут зоною. 

Продовжуються ремонтні роботи в Межівській школі. Мають набути 
нового виду опорні школи в місті Апостолове, селищах міського типу: 

Божедарівка, Іларіонове, Софіївка, Томаківка та с. Святовасилівка. 

З метою ліквідації черг у дошкільних навчальних закладах по області 
передбачено здійснити роботи з будівництва, реконструкції та ремонту більше 

40 дитячих садочків, серед них будується “з нуля” дитячий садочок у 

смт Іларіонове Синельниківського району, що зможуть відвідувати 115 дітей. 
У рамках програми “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки 

у 2018 році реалізація 14 проектів з розвитку та реконструкції водопровідних 

мереж та споруд на них (будівництво та реконструкція 35 км водопровідних 
мереж), реалізація цих заходів сприятиме забезпеченню якісним питним 

водопостачанням понад 22 тис. мешканців області; протягом І кварталу 

2018 року реконструйовано та збудовано 2 км водопровідних мереж. 
До кінця 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування очікується 

введення в дію 88 км побудованих, реконструйованих та відремонтованих 

водопровідних мереж, що дозволить забезпечити централізованим 
водопостачанням майже 40 тис. мешканців 24 населені пункти області. 

За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій область впевнено 

посідає 1 місце серед областей України. Станом на 01 квітня 2018 року обсяг 

прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області,                                
склав 3846,5 млн дол. США. Питома вага області в загальнодержавних обсягах 

складає 11,7%. 
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На одного мешканця області обсяг іноземних інвестицій становить 

1191,8 дол. США, що у 1,5 раза більше показника по Україні (774,0 дол. США). 

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 

61,7%, торгівлю – 15,0%, операції з нерухомим майном – 11,4%, діяльність у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,3%, професійну, 

наукову та технічну діяльність – 3,0% та в інші галузі. 

На 01 квітня 2018 року спостерігалося уповільнення темпів залучення 

прямих іноземних інвестицій у Васильківському районі (95,2%). 

Відсутні прямі іноземні інвестиції у містах Першотравенськ, Тернівка та 

районах Магдалинівському, Межівському, Петриківському і Томаківському. 

Дніпропетровська область зберігає лідерство за обсягами експорту та 

забезпечує шосту частину загальноукраїнського експорту. У січні – березні 

2018 року обсяг зовнішньої торгівлі склав 3236,5 млн дол. США, у тому числі 

експорту – 1997,4 млн дол. США (збільшення на 10,6% у порівнянні з 

відповідним періодом минулого року), імпорту – 1239,1 млн дол. США  

(на 16,6%).  

У 2017 році обсяги експорту товарів зменшились у місті Кам’янське  

(на 6,2%) у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, 

Апостолівському (на 79,3%) та Юр’ївському (на 49,3%) районах. 

Відсутній експорт товарів у місті Першотравенську, Петропавлівському, 

П’ятихатському та Широківському районах. 

Враховуючи експортоорієнтовану спрямованість економіки області, 

визначальною є ситуація, що складається на зовнішніх ринках. 

Експортно-імпортні операції товарами область здійснювала з партнерами 

зі 120 країн світу. 

У товарній структурі експорту значними були обсяги чорних  

металів – 50,3%, мінеральних продуктів – 27,0%, виробів з чорних металів – 

8,1%, продукції агропромислового комплексу – 5,8%, машинобудування – 3,0%. 

Область веде активне багатостороннє співробітництво з регіонами країн 

світу та світовими й регіональними міжнародними організаціями. З початку 

року до Дніпропетровщини було здійснено 41 візит представників іноземних 

держав, зокрема Німеччини, Литви, Польщі, Італії, Японії, Нідерландів, Австрії, 

Ірландії, США, Чехії, Бельгії, Словаччини, Азербайджану, Франції, Ізраїлю, 

Єгипту, Австралії, Туреччини, Великої Британії та міжнародних організацій, 

таких як ПРООН, Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, 

Європейський інвестиційний банк та ін. 

Для розширення експортних горизонтів підприємств області  

22 – 23 березня 2018 року в облдержадміністрації організовано та проведено 

виїзне засідання ГО “Міжнародний Трейд-Клуб в Україні”, учасниками якого 

стали представники Аргентини, Китаю, Польщі, Румунії, Словаччини, 

Угорщини, представники економічного і торгового відділу Делегації 

Європейського Союзу. 
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Завдяки спільній роботі облдержадміністрації, Ради з розвитку експорту 

та Мінекономрозвитку 21 травня 2018 року у місті Дніпро відбулося виїзне 

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.  

Також облдержадміністрацією розробляється регіональна Експортна 

стратегія Дніпропетровської області в рамках проекту Мінекономрозвитку 

щодо Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку 

торгівлі на період 2017 – 2021 років із залученням спеціалістів 

Мінекономрозвитку та міжнародних експертів. 

Протягом І кварталу 2018 року місцевими регуляторними органами 

області проведено 58 публічних обговорень проектів регуляторних актів, 

зокрема 39 громадських слухань, 9 круглих столів, 1 семінар та 9 форумів і 

зборів. Здійснено 59 заходів з відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів з них: 28 базових, 14 повторних та 17 періодичних. 

З метою приведення регуляторних актів у відповідність до принципів 

державної регуляторної політики та недопущення прийняття економічно 

недоцільних регуляторних актів, за результатами проведених відстежень 

результативності прийнятих регуляторних актів здійснено перегляд таких актів. 

Зокрема, на місцевому рівні переглянуто 57 регуляторних актів, з них 36 актів 

визнано такими, що потребують скасування, 12 – потребують внесення змін.  

Загалом за підсумками І кварталу 2018 року в області прийнято  

56 регуляторних актів. 

Також 22 березня 2018 року був проведений семінар для посадових осіб 

органів місцевого самоврядування з питань впровадження державної 

регуляторної політики та практичного застосування норм регуляторного 

законодавства, що організовано на базі Центру розвитку місцевого 

самоврядування у Дніпропетровській області. 

За результатами проведеного моніторингу проблемних питань ведення 

бізнесу серед представників малого та середнього підприємництва, які взяли 

участь у заходах підвищення обізнаності підприємців з питань ведення бізнесу 

у 2017 році, облдержадміністрацією спільно з об’єднаннями підприємців, 

громадськими організаціями та представниками бізнесу розроблено план 

проведення семінарів-тренінгів для підприємців області у 2018 році.  

На сьогодні йде робота щодо розвитку підприємництва у сфері сімейного 

домашнього господарства, сільського зеленого туризму та ін. Також 

проводиться робота щодо дерегуляції ведення бізнесу в регіоні для створення 

якомога кращих умов започаткування та ведення бізнесу серед регіонів країни.  

У приміщенні облдержадміністрації продовжує роботу офіс Регіональної 

ради підприємців у Дніпропетровській області (далі – Рада підприємців) та 

гаряча лінія з питань підприємництва. Також у Раді підприємців працюють 

групи з експорту, приватної медицини, інновацій та будівництва. 
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У свою чергу, малий та середній бізнес є однією зі сфер забезпечення 
зайнятості населення, запобігання безробіттю та створення нових робочих 
місць. На малих та середніх підприємствах області працює 366,4 тис. осіб, з них 
на малих підприємствах – 123,7 тис. осіб, на середніх – 242,7 тис. осіб. 

У Дніпропетровській області станом на 01 квітня 2018 року створено  
47 Центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та їх 10 філій 
(станом на 01 січня 2016 року – 35 ЦНАП і 7 філій).  

Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на 
території однієї області (всього 57). Зокрема 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). 

Зокрема, за кількістю ЦНАП в ОТГ Дніпропетровська область займає 
позицію лідера в країні. 

Так, 15 березня 2018 року урочисто відкритий десятий ювілейний ЦНАП 
в об’єднаній територіальній громаді Дніпропетровщини, зокрема на території 
смт Межова, через який забезпечено надання 145 видів адміністративних 
послуг, насамперед, у сферах державної реєстрації нерухомості, земельних 
ділянок, місця проживання тощо.  

Досвід Дніпропетровської області щодо створення та функціонування 
дієвої мережі ЦНАП протягом 15 – 16 березня цього року був презентований 
делегації з Чернівецької області з виїздом до Межівської та Ляшківської 
об’єднаних територіальних громад. 

На території Дніпропетровської області найбільша кількість ЦНАП, що 
придбали обладнання для оформлення й видачі біометричних паспортних 
документів – 8 центрів.  

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. Крім того, з 23 січня 2018 року ЦНАП 
виконавчого комітету Апостолівської міської ради розпочав обслуговування 
суб’єктів звернення 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’янське на базі головного офісу ЦНАП. 

Крім того, на цей час тривають роботи з підключення 2-х робочих станцій 
для оформлення і видачі біометричних паспортних документів до Єдиного 
державного демографічного реєстру на базі Національної системи 
конфіденційного зв’язку, що придбані виконавчим комітетом Нікопольської 
міської ради. 



26                                      Продовження додатка 
 

За підсумками І кварталу 2018 року в регіоні всього надано  

164160 адміністративних послуг та 197893 консультації. Всього через міські 
ЦНАП надано 123771 адміністративну послугу (або 75,4% від загальної 

кількості наданих адміністративних послуг в області) та 151231 консультацію 

(або 76,4% від загальної кількості наданих консультацій в області). 
Всього через районні ЦНАП надано 40389 адміністративних послуг (або 

24,6% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 

46662 консультації (або 23,6% від загальної кількості наданих консультацій в 
області). 

Крім того, 07 березня поточного року був проведений черговий 

регіональний флешмоб серед усіх ЦНАП Дніпропетровщини до Дня весни. 
Відвідувачів пригощали смаколиками, цукерками, дарували святкові листівки, 

тощо. А 05 квітня 2018 року був проведений 10-й флешмоб до Великодня. 

Заявники отримували від адміністраторів ЦНАП пасхальний презент разом з 
готовими паперами (послугою): невеликі пасхальні кулічі, пасхальні листівки, 

декоративні крашанки, паперові курчатка тощо. 

Також з 29 березня поточного року розпочато цикл нових тренінгів для 

працівників ЦНАП області з культури ділового спілкування та вільного 
володіння діловою українською мовою за підтримки програми EGAP Фонду 

Східна Європа. Протягом 2-х днів (29 – 30 березня) навчання пройшли понад  

50 представників ЦНАП Дніпропетровщини. 
У поточному році забезпечувалося здійснення ряду заходів щодо 

запобігання виникненню умов, що сприяють порушенню громадського порядку 

та громадської безпеки, вчиненню злочинів та правопорушень, удосконалення 
методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав і 

свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для 

проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення.  
Триває робота з реалізації заходів щодо стабілізації рівня вуличної 

злочинності, у тому числі у громадських місцях. 

Для підвищення профілактики вуличної злочинності забезпечувалося 
максимальне виставлення патрульних нарядів у найбільш криміногенні місця.  

У цілому щільність перекриття вулиць області патрульними нарядами складала 

приблизно 23,5% по області, 30,7% по м. Дніпро та 29,1% по м. Кривий Ріг, 
зокрема. 

У системі єдиної дислокації для забезпечення громадської безпеки і 

порядку на маршрутах патрулювання щодобово залучалося приблизно                     
1225 працівників поліції, у складі: 79 піших нарядів, 4 стаціонарні пости,                 

334 автопатрулі та 31 автопатруль з обслуговування доріг державного значення. 

Продовжено роботу із залучення до несення служби громадськості та 
організовано патрулювання 21 наряду за участю 58 представників 

громадськості. 

Протягом звітного періоду на території області проведено                              

1979 масових заходів із загальною кількістю учасників 940,6 тис. осіб. Для 
забезпечення охорони публічної безпеки та порядку сумарно залучалося                             

6425 поліцейських та 186 військовослужбовців Національної гвардії України. 
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За І квартал 2018 року в засобах масової інформації про діяльність 

органів поліції області було розміщено 1491 матеріал: республіканські ЗМІ – 

друковані видання – 31, телебачення – 327; обласні та регіональні ЗМІ – преса – 

197, телебачення – 460. Крім цього, на веб-сайті Національної поліції України 

розміщено 29 матеріалів, на веб-сайті ГУНП – 447 матеріалів.  

Проведено 11 зустрічей керівництва і працівників Головного управління 

Національної поліції з журналістами у вигляді прес-конференцій, брифінгів; 3 

зустрічі у редакціях ЗМІ та 22 іміджеві акції. 

Проводилась робота з інформування широких верств населення з питань 

особистого прийому громадян керівним складом ГУНП, керівництвом 

територіальних органів поліції.  

Крім того, найцікавіші відеосюжети демонструвались щотижня в ефірі 

програми Національної поліції України “Поліцейська хвиля” на телеканалі 

“Еспресо ТV”. 

За І квартал 2018 року було організовано та проведено  

робочі зустрічі з керівництвом органів, установ державної та приватної форми 

власності, що становлять найбільшу суспільну важливість щодо організації 

дієвої охорони будівель, укладення угод на технічну, фізичну охорону 

підрозділами поліції охорони. 

Розроблено Пам’ятку першочергових дій персоналу підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності у разі отримання інформації про 

вчинення або загрозу вчинення терористичного акту, проведено робочі зустрічі 

з керівництвом органів, установ державної та приватної власності, що 

становлять найбільшу суспільну важливість щодо організації дієвої охорони 

будівель, укладення угод на технічну, фізичну охорону підрозділами поліції 

охорони. 

На цей час підрозділи області забезпечені 84 планшетними комп’ютерами 

із програмним забезпеченням Lis-M: ГУНП – 2, СОГ (слідча оперативна  

група) – 16 (Дніпро – 9, Кривий Ріг – 7), ГРПП – 66. 

З метою впровадження технічних засобів візуального контролю за станом 

правопорядку на вулицях та інших місцях масового перебування громадян 

продовжено роботу з встановлення відеокамер у м. Дніпро із виведенням та 

архівацією зображення до чергової частини Дніпровського відділу поліції  

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.  

Засоби відеоспостереження у публічних місцях використовуються: у 

м. Дніпро – 279 відеокамер (заплановано програмою “Безпечне місто – 358); 

Кривий Ріг – 58 відеокамер; Кам’янське – 99 відеокамер; Нікополь –  

109 відеокамер; Павлоград – 52 відеокамери; Покров – 15 відеокамер; 

Покровське – 11 відеокамер, Тернівка – 17 відеокамер; Магдалинівка –  

5 відеокамер (4 ремонт); Томаківка – 6 відеокамер; Царичанка – 7 відеокамер  

(6 ремонт), Вільногірськ – 2 відеокамери. Всього по підрозділах –  

660 відеокамер (10 ремонт). 
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Крім того, у області системи відеонагляду використовуються на стадіонах 
“Дніпро-Арена” у м. Дніпро – 28 та “Металург” у м. Кривий Ріг – 3,  
а також у метрополітені м. Дніпро, де встановлені 86 відеокамер. 

Загальна кількість камер, що використовується для візуального контролю 
за станом правопорядку у публічних місцях по області – 813 од. 

На сьогодні на території області зареєстровано 93 громадські формування 
загальною чисельністю – 1794 члени, з них у сільській місцевості – 43, в яких 
налічується 755 членів.  

За І квартал 2018 року членами громадських формувань було проведено 
47 рейдових та інших заходів з охорони громадського порядку.  

Продовжується роботи із залучення громадських формувань до охорони 
громадської безпеки і порядку громадськості як у складі спільних з 
працівниками поліції патрульних нарядів, так і самостійно. Постійно 
здійснюється патрулювання 25 нарядів за участю 79 представників 
громадськості. 

На веб-порталі облдержадміністрації “Відкрита влада” та веб-сайті 
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області 
створено та функціонує інформаційний розділ під назвою “Я маю право!”, із 
посиланням на офіційний сайт проекту “Я маю право!” Міністерства юстиції 
України. 

Протягом І кварталу 2018 року проведено 465 правоосвітніх заходів, які 
були спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності населення, 
поліпшення стану викладання правознавства, організації правовиховної роботи 
в навчальних закладах, розширення такої роботи з підлітками та молоддю 
регіону. Заходами охоплено майже 19000 осіб. 

Для формування патріотичного світогляду учнів в області проводяться 
заходи щодо сприяння розвитку скаутського руху. Так, у навчальних закладах 
області організовано роботу 142 груп гуртків з військово-патріотичного 
напряму. 

З метою формування у підростаючого покоління почуття патріотизму і 
духовності, національної свідомості, любові до своєї Батьківщини проведено: 
обласний конкурс творчих есе; обласний конкурс “Пам’ять поколінь”, 
присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. Також 
представники регіону взяли участь у міжнародній науково-практичній 
конференції: “Україна – очима молодих”; Всеукраїнських конкурсах: 
“Моральний вчинок”, “Мій Шевченко”, “Майбутнє України”. 

З метою увічнення пам’яті воїнів, які загинули за незалежність України, у 
тому числі в ході проведення антитерористичної операції та ООС на Сході 
України, у загальноосвітніх навчальних закладах області встановлено 
меморіальні та пам’ятні дошки випускникам, створено куточки пам’яті 
випускникам, які загинули під час антитерористичної операції. 

Для вшанування героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції, 
популяризації їхніх подвигів створено інформаційні стенди у всіх 
загальноосвітніх навчальних закладах регіону. Так, у навчальних закладах 
діють як музеї історичного, краєзнавчого, природничого, літературного, 
мистецького, етнографічного, галузевого профілів, так і музейні кімнати 
військово-історичного спрямування. 



29                                      Продовження додатка 
 

 В області протягом 2015 – 2017 років створені і успішно працюють  

56 об’єднаних територіальних громад, в яких пройшли перші вибори депутатів 

сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, 

міського голови. 

Вони об’єднали майже 500 тис населення, а це 80% від чисельності 

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

області). 

Ще по 4-х ОТГ вибори проведено 29 квітня 2018 року. 

За два роки на розвиток інфраструктури ОТГ спрямовано 2,5 млрд грн. 

Зроблено майже 1 тис. об’єктів – це школи, садочки, дороги, водоводи, ЦНАП, 

центри безпеки тощо. 

У рамках проекту підключення до швидкісної мережі Інтернет сільських 

територій триває робота з відповідними провайдерами щодо підключення 

соціальних об’єктів області до швидкісної мережі Інтернет.  

Розробляється дорожня карта щодо розвитку телекомунікаційних послуг 

у сільських територіях. Оператори визначають можливі обсяги інвестування у 

зазначений проект. 

Розроблено нову платформу офіційного веб-сайту Дніпропетровської 

облдержадміністрації (adm.dp.gov.ua). Проведено тестування, завершено 

перенос бази даних, проведено навчання відповідальних за ведення контенту та 

адміністрування. Також спільно з департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації проводилась робота з 

удосконалення функціонування сайту, а також переносу відповідних 

інтерактивних систем на нову платформу сайту. 

Забезпечено технічну підтримку системи передачі даних з районними 

абонентами системи інформаційно-аналітичного забезпечення (22 райради,  

22 райдержадміністрації, управління райдержадміністрацій, 222 сайти 

сільських, селищних рад та міських рад міст районного значення, у тому числі в 

2018 році створено: 6 сайтів ОТГ та 1 сайт територіальної громади). 

У рамках проекту “Електронне урядування задля підзвітності влади та 

участі громади” розпорядженням голови облдержадміністрації було створено 

робочу групу. За участю представників робочої групи, громадськості, Фонду 

Східна Європа, швейцарських експертів проводяться періодичні зустрічі, на 

яких обговорюються перспективи та стан впровадження проектів.  

Спільно з експертами проекту узгоджено план спільних дій на  

2017 – 2019 роки, яким передбачено розвиток ЦНАП області із застосуванням 

програмно-технічного комплексу “Регіональний віртуальний офіс електронних 

адміністративних послуг Дніпропетровської області” (далі – Віртуальний офіс), 

електронного урядування та електронної демократії. 

За результатами оцінки соціально-економічного розвитку регіонів за  

січень – грудень 2017 року та 2017 рік, 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 
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та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 
№ 856 “Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації державної регіональної політики”, та 

департаментом економічного розвитку облдержадміністрації на виконання 
доручення голови облдержадміністрації від 14 червня 2017 року  

№ 07-43/0/35-17 “Про моніторинг та оцінку результативності реалізації 

державної регіональної політики” ситуація по області у січні – грудні 2017 року 
відносно січня – вересня 2017 року склалася наступним чином: 

поліпшилось рейтингове місце за напрямами: 

“Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця” та 
“Ефективність ринку праці” – на 1 позицію; 

“Розвиток інфраструктури” – на 2 позиції; 

погіршилось рейтингове місце за напрямами: 
“Фінансова самодостатність” – на 5 позицій; 

“Відновлювана енергетика та енергоефективність” – на 2 позиції. 

За напрямом “Економічна ефективність” місце області не змінилось. 

За рейтинговою оцінкою у сфері фінансової самодостатності область 
втратила 5 рейтинговий позицій (з 7 на 12 місце).  

Незважаючи на те, що доходи місцевих бюджетів зросли на 31,1% 

область за цим показником займає 21 місце (у січні – вересні 2017 року –  
20 місце). Нижче середньообласного значення темпи зростання місцевих 

бюджетів у містах: Вільногірськ (123,3%), Кривий Ріг (118,4%), Павлоград 

(126,6%), Першотравенськ (125,8%), Тернівка (118,8%) та Апостолівському 
(107,6%), Криничанському (127,0%), Нікопольському (125,1%), 

Новомосковському (116,4%), Павлоградському (123,7%), Покровському 

(123,3%), Синельниківському (124,0%), Солонянському (128,8%) і 
Царичанському (129,0%) районах.  

За рейтинговою оцінкою темпів зростання податкового боргу за 

грошовими зобов’язаннями платників податків область втратила 7 рейтингових 
позицій. Погіршення показників викликано суттєвим прискоренням темпу 

зростання податкового боргу у містах: Покров, Синельникове, Першотравенськ 

та Томаківському, Дніпровському, Павлоградському, Петропавлівському, 
Апостолівському і Петриківському районах. 

Зниження темпів відбулося у містах: Новомосковськ, Кривий Ріг, 

Нікополь та Широківському і Криничанському районах. 
На зниження рейтингової оцінки у сфері відновленої енергетики та 

енергоефективності (з 4 місця у січні – вересні 2017 року на 6 місце у січні – 

грудні) вплинуло відсутність котелень, що працюють на альтернативних видах 
палива у містах: Вільногірськ, Жовті Води, Першотравенськ, Синельникове, 

Тернівка та Васильківському, Покровському і Софіївському районах. 

За результатами моніторингу за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком 

область на 6 позицій покращила результат оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів і зайняла 4 місце серед регіонів (3 – серед областей)  

(у 2016 році – 10 місце серед регіонів і 9 – серед областей).  
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Поліпшення рейтингового місця відбулося за напрямами: 

“Економічна ефективність” – на 13 позицій; 

“Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна  

співпраця” – на 7 позицій; 

“Фінансова самодостатність” та “Ефективність ринку праці” –  

на 11 позицій; 

“Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я” – на 3 позиції; 

“Рівень природокористування та якість довкілля” – на 4 позиції.  

Погіршилось рейтингове місце за напрямами: 

“Економічна та соціальна згуртованість” – на 2 позиції за рахунок 

зростання загального коефіцієнта вибуття сільського населення у розрахунку на 

10 тис. осіб (15 місце – у 2017 році проти 10 місця – у 2016 році), найгірші 

значення цього показника у Верхньодніпровському (197,2), П’ятихатському 

(165,7), Криничанському (137,9), Юр’ївському (137,1), Межівському (136,5) та 

Широківському (136,3) районах; 

“Доступність та якість послуг у сфері освіти” – на 1 позицію за рахунок 

зниження частки випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які 

отримали за результатами ЗНО з української мови та літератури 160 балів і 

вище, відсотків до загальної кількості учнів, які проходили тестування  

(17 місце – у 2017 році проти 13 – у 2016), частки випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали за результатами ЗНО з іноземної мови  

160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили 

тестування (17 місце проти 13 – у 2016 році); 

“Соціальний захист та безпека” – на 1 позицію із-за погіршення 

показника “Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній 

кількості дітей даної категорії” (18 місце проти 10 – 11 місця у 2016 році). 

Нижче середнього по області значення вищезазначеного показника 

спостерігались у містах: Вільногірськ (77,3%), Кривий Ріг (83,5%),  

Дніпро (84,2%), Кам’янське (91,0%), Павлоград (91,1%) та у  

Криворізькому (68,0%), Дніпровському (78,4%), Синельниківському (80,6%), 

Новомосковському (80,7%), Межівському (81,6%), Солонянському (82,3%), 

Криничанському (83,1%), Павлоградському (84,7%), Петропавлівському 

(86,5%) і Петриківському (90,9%) районах. 

За напрямами: “Розвиток малого та середнього підприємництва”  

(23 місце), “Розвиток інфраструктури” (12 місце), “Відновлювана енергетика та 

енергоефективність” (5 місце) ситуація не змінилася. 

 

 

Виконуючий обов’язки 

начальника департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації                                                                         О.С.ПСАРЬОВ 
 


	Станом на 01 квітня 2018 року в Дніпропетровській області створено   2733 ОСББ, що становить 13,7% від загальної кількості житлових будинків  (20239 будинків) з них 24 ОСББ – за І квартал 2018 року.
	До загального фонду місцевих бюджетів області за січень – березень  2018 року  надійшло 5627,9 млн грн податків і зборів, що становить 107,0%               до плану на звітний період. Понадпланові показники звітного періоду становлять 370,3 млн грн.
	Виконання планових показників загального фонду місцевих бюджетів забезпечено всіма містами, районами, об’єднаними територіальними громадами (крім міста Кам’янське, Троїцької та Петриківської об’єднаних територіальних громад) та обласним бюджетом.
	Порівняно з відповідним періодом минулого року доходів надійшло більше на 1072,7 млн грн або на 23,5%. Зростання досягнуто по більшості бюджетів, що мають прямі відносини з державним бюджетом                               (крім Васильківського, Павлог...
	Надходження власних коштів до Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області, які адмініструє Пенсійний фонд України у січні – березні 2018 року збільшилися на 30,4% до відповідного періоду 2017 року і склали 401,8 млн грн.
	На будівництво 11,4 км автомобільної дороги державного значення Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області з державного бюджету передбачено 650,8 млн грн.
	Почалося будівництво другої черги об’їзної дороги навколо Дніпра з обласного бюджету виділили понад 40 млн грн. Головне призначення об’їзної дороги – розвантажити місто Дніпро від транзитного транспорту. Перша черга об’їзної дороги довжиною 18 км була...
	Окрім ремонту національних автомагістралей, у регіоні на ремонт понад  130 комунальних доріг області передбачено 1,8 млрд грн. Протягом І кварталу виконано роботи з будівництва та ремонту комунальних доріг в обсязі 104,6 млн грн.
	У січні – березні 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування введено 96,3 тис. кв. м загальної площі житла, що перевищує рівень минулого року на 69,1% (по Україні обсяг житлового будівництва збільшився на 3,1%).
	У 2018 році очікується введення в експлуатацію 368 тис. кв. м, що дозволить поліпшити житлові умови майже 5,0 тисячам сімей.
	За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету у поточному році на житлове будівництво передбачено 64 млн грн. У І кварталі виконано роботи на 11,4 млн грн (або 17% загального обсягу) та профінансовано – 14,2 млн грн на будівництво житлового будинку в ...
	У другій половині 2018 року очікується завершення Українським фондом соціальних інвестицій реалізації інвестиційного проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V”, метою якого є відновлення житлових будівель та створення належних умов ...
	У 2018 році в рамках Регіональної програми розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2020 роки на кредитування молодіжного житлового будівництва спрямовано бюджетні кошти в обсязі 1,7 млн грн та на житлове будівництво на сел...
	Забезпечено співфінансування інвестиційних об’єктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. У серпні планується завершити роботи з реконструкції парку ім. Федора Мершавцева у м. Кривий Ріг, площі Героїв у м. Новомос...
	реконструкції будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення та капітального ремонту будівлі харчоблоку з господарськими спорудами КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднєва” ДОР”;
	реконструкції головного корпусу КЗ “Дніпропетровська міська лікарня № 15” ДОР” під КЗ “Обласний центр поліативної та хоспісної допомоги”;
	реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення у м. Павлограді;
	реконструкції приміщення під амбулаторію № 7 “Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3”та приміщень під амбулаторію № 4 “Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2” у м. Кривий Ріг та інші.
	Велике значення приділяється фізичному розвитку людини, насамперед, дітей. На реконструкцію та капітальний ремонт понад 90 спортивних об’єктів  (стадіони, спортивно-оздоровчі комплекси, дитячо-юнацькі спортивні школи, плавальні басейни, спортивні зали...
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