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АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про підсумки соціально-економічного розвитку та  

виконання бюджету області й обласного бюджету  

за січень – червень 2018 року 
 

За підсумками січня – червня 2018 року було досягнуто позитивних 
результатів за обсягами промислового виробництва, валової продукції 
сільського господарства, експортно-імпортних операцій, виконаних 
будівельних робіт, роздрібного товарообороту, податків та зборів до місцевих 
бюджетів області, розміром середньомісячної заробітної плати. 

За результатами оцінки соціально-економічного розвитку регіонів за 

січень – березень 2018 року, здійсненої Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України на підставі 

наявних даних офіційної статистики, інформації центральних органів 

виконавчої влади, облдержадміністрації за Методикою проведення моніторингу 

та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 

№ 856, область відносно січня – грудня 2017 року покращила рейтингові місця 

за 4 напрямами моніторингу, а саме:  

“Фінансова самодостатність” – на 9 позицій; 

“Ефективність ринку праці” – на 11 позицій;  

“Розвитку інфраструктури” – на 5 позицій; 

“Відновлювана енергетика та енергоефективність” – на 3 позиції. 

За напрямами “Економічна ефективність” і “Інвестиційний розвиток та 

зовнішньоекономічна співпраця” місце області не змінилось (1 та 3 відповідно). 

У січні – березні 2018 року за сферою економічної ефективності (1 місце 

серед регіонів) область поліпшила свої позиції порівняно з січнем – груднем 

2017 року за показником “Індекс промислової продукції” на 12 пунктів, “Індекс 

будівельної продукції” – на 2 пункти, проте за показниками “Індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва” та “Індекс споживчих цін” погіршила 

свої позиції на 6 та 16 пунктів відповідно. 

За рейтинговою оцінкою у сфері фінансової самодостатності область 

перемістилась з 12 місця у січні – грудні 2017 року на 3 у січні–березні  

2018 року. Зниження податкового боргу зафіксовано у містах: Вільногірськ, 

Кривий Ріг, Павлоград, Синельникове та Апостолівському, 

Верхньодніпровському, Дніпровському, Криворізькому, Криничанському, 

Нікопольському, Новомосковському, Петриківському, П’ятихатському, 

Софіївському і Томаківському районах.  
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На рейтингову оцінку області у сфері ефективності ринку праці (1 місце) 
суттєво вплинув показниками індексу реальної заробітної плати (1 місце проти 
19 місця у січні – грудні 2017 року).  

У сфері розвитку інфраструктури (6 місце у січні – березні 2018 проти  
11 у січні – грудні 2017 року) на рейтингову оцінку позитивно вплинули 
показники “Темп зростання обсягу прийнятого в експлуатацію житла” (4 місце 
у січні – березні 2018 року проти 8 місця у січні – грудні 2017 року). 

При цьому у першому кварталі поточного року не вводилось в 
експлуатацію житло у містах: Вільногірськ, Жовті Води, Марганець, 
Першотравенськ, Покров та Тернівка, а також у Криничанському, 
Межівському, Покровському, П’ятихатському, Томаківському та 
Царичанському районах. Незважаючи на позитивну динаміку показника “Темп 
зростання обсягу прийнятого в експлуатацію житла”, залишається нижче 
середньообласного обсяг прийнятого в експлуатацію житла в містах: 
Кам’янське, Кривий Ріг, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове 
та Апостолівському, Васильківському, Верхньодніпровському, Криворізькому, 
Магдалинівському, Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському, 
Петропавлівському, Синельниківському, Солонянському, Софіївському, 
Широківському, Юр’ївському районах.  

У сфері “Відновлювана енергетика та енергоефективность” 
Дніпропетровська область залишилась на 3 місці. Досягти кращого результату 
не дозволила відсутність котелень, що працюють на альтернативних видах 
палива у 5 містах (Вільногірськ, Жовті Води, Першотравенськ, Синельникове, 
Тернівка) та 3 районах (Васильківський, Покровський, Софіївський).  

 

Розвиток підприємництва 
 

У рамках реалізації Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки, затвердженої 
рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року  
№ 124-7/VIІ, протягом січня – червня 2018 року проведено ряд заходів для 
підприємців області: 

у березні в місті Вільногірськ проведено нараду для суб’єктів 
підприємницької діяльності з питань застосування положень Податкового 
кодексу України та законодавства щодо сплати ЄСВ, на яку були запрошені 
представники Пенсійного фонду України та Головного управління ДФС у 
Дніпропетровській області. Під час заходу підприємці отримали повну 
інформацію щодо нововведень у цій сфері; 

у березні у Васильківському районі проведено засідання круглого столу 
на тему: “Міжнародні програми, проекти, гранти: від ідеї – до проекту”. 
Підприємцям району розповіли про можливості залучення міжнародної 
допомоги, основні аспекти та ризики; 

для розширення експортних горизонтів підприємств області  
22 – 23 березня в облдержадміністрації проведено виїзне засідання  
ГО “Міжнародний трейд-клуб в Україні”, учасниками якого стали 
представники Аргентини, Китаю, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та 
економічного і торгового відділу делегації Європейського Союзу; 
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23 березня в місті  Кривий Ріг для муніципалітетів Дніпропетровської 

області за участю представників проекту міжнародної технічної допомоги 

“Партнерство для розвитку міст” (проект “ПРОМІС”) проведено тренінг 

“Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату”, спрямований на створення 

сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, 

дослідження місцевого регуляторного середовища на бізнес. Лектори 

висвітлили присутнім інформацію щодо методології проведення експрес-

аналізу місцевого бізнес-клімату. Окрім методів та інструментів виконання 

аналізу, розкрили комунікаційну складову дослідження, зокрема особливості 

взаємодії з різними цільовими аудиторіями, у тому числі запропонували типові 

інструменти для організації та проведення фокус-груп, зосередили увагу 

присутніх на заходах, спрямованих на вдосконалення місцевого ділового 

клімату. Представники  громадських організацій, органів місцевого 

самоврядування взяли участь у фокус-групових дослідженнях на етапах 

відтворення галузевої структури, гендерного балансу, вікової врівноваженості 

тощо; 

30 березня у місті Кривий Ріг ініційовано проведення круглого столу на 

тему: “Формування регіональної політики щодо забезпечення кадрами нової 

генерації підприємств малого та середнього бізнесу міста”. У заході взяли 

участь структурні підрозділи виконавчого комітету Криворізької міської ради, 

керівники та фахівці професійно-технічних і вищих  навчальних закладів, 

роботодавці, профспілки, громадські об’єднання.  Головною метою круглого 

столу був пошук нових підходів до підготовки висококваліфікованих кадрів 

професійно-технічними та вищими навчальними закладами для забезпечення 

потреб підприємств малого і середнього бізнесу. Керівники низки підприємств 

зазначили, що готові надати свою матеріально-технічну базу для проходження 

практики учнями та студентами, а потім офіційно їх працевлаштувати, а 

представники освіти запевнили, що вони готові розширити перелік нових 

професій на вимогу ринку праці; 

у місті Нікополь проведено перший Регіональний конкурс кондитерської 

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

учнів середньої загальноосвітньої школи”; 

21 травня 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, в якому взяли участь 

представники малого та середнього бізнесу. Під час засідання учасники мали 

змогу поставити питання експертам щодо особливостей виходу на експорт; 

у рамках соціального партнерства облдержадміністрацією проведено 

щорічне урочисте вручення сертифікатів на повне медичне обстеження для 

дітей від приватних клінік Дніпропетровщини до Міжнародного дня захисту 

дітей за участю першого заступника голови облдержадміністрації;   

у червні було проведено засідання координаційної ради 

облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, на якому розглянуто 

та обговорено проект рішення Вільногірської міської ради “Про встановлення 
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місцевих податків і зборів у місті Вільногірськ на 2019 рік”. За результатами 

цього засідання було написано звернення асоціації підприємців міста стосовно 

ставок місцевих податків і зборів;  

проведено Український індустріальний тиждень за підтримки 

Мінекономрозвитку та Німецького товариства міжнародного співробітництва, у 

рамках якого представники бізнесу обговорили індустріальні можливості міста 

Дніпро та області, а також висловили рекомендації щодо вирішення найбільш 

гострих перешкод для розвитку; 

проведено безкоштовні навчальні програми для молоді та підприємців 

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

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

проведено розширену нараду з представниками малого бізнесу 

Межівського району щодо змін законодавства у сплаті податків та зборів, а 

також семінар-нараду для суб’єктів  підприємницької діяльності щодо 

дотримання законодавства про працю, дотримання умов оплати праці, типових 

порушень законодавства. 

Заходи підтримки малого та середнього бізнесу регіону, визначені 

Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період 

до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від  

24 травня 2017 року № 504-р, спрямовані на створення нових робочих місць, 

зростання валового внутрішнього продукту, а також стимулювання розвитку 

конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу регіональної економіки. 

Одним з пріоритетів підтримки бізнесу на регіональному рівні є 

створення для них сприятливих конкурентних умов під час проведення 

публічних закупівель. Це є вагомим джерелом фінансування бізнесу, оскільки 

від обсягів реалізації товарів, робіт та послуг залежать і надходження до 

бюджетів усіх рівнів. 

Одним з індикаторів, що свідчать про підтримку представників малого та 

середнього бізнесу на регіональному рівні, є їх участь в електронній системі 

публічних закупівель ProZorro. Якщо у 2016 році в електронній системі 

публічних закупівель взяло участь 5428 учасників, представників малого та 

середнього бізнесу, на суму 37,1 млрд грн, то у 2017 році відповідно  

9155 учасників на суму 76,6 млрд грн. У свою чергу станом на 01 липня  

2018 року вже проведено закупівель на суму 51,3 млрд грн. 

Дніпропетровська область є експортоорієнтовною. Так, 2017 рік 

продемонстрував позитивні зрушення у сфері зовнішньої торгівлі, динамічні 

зміни яких продовжились у 2018 році. Шоста частина загальноукраїнського 

експорту забезпечується підприємствами Дніпропетровської області –  

7,2 млрд дол. США у 2017 році та 3,4 млрд дол. США у січні – травні  

2018 року.  

Для підтримки та надання консультаційної допомоги підприємцям 

функціонує Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області. При 

раді працює комітет з експорту, зокрема, для безпосередньої підтримки малого 

та середнього підприємництва на ранніх стадіях під час виходу на зовнішні 

ринки та пошуку партнерів. 
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Питання підвищення експортних спроможностей підприємств постійно 

опрацьовується під час проведення засідань Регіональної ради підприємців у 

Дніпропетровській області, круглих столів, форумів тощо. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 року № 1017-р “Про схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої 

карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки” розробляється 

проект Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України 

(“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки в 

Дніпропетровській області, що узгоджується з перспективними планами 

розвитку ключових міст та районів області. 

Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки підприємець є основним 

господарюючим суб’єктом. У сьогоднішньому мінливому соціально-

економічному середовищі самостійна ініціативна діяльність (підприємництво) 

дозволяє більш ефективно використовувати наявні ресурси і переваги, 

інноваційні та креативні підходи до справи. Тому саме малий та середній бізнес 

– це сфера забезпечення зайнятості населення та створення нових робочих 

місць. На малих та середніх підприємствах області працювало 373 тис. осіб, з 

них на малих підприємствах – 130 тис. осіб, на середніх – 243 тис. осіб, що 

складає 63% від загальної кількості зайнятих працівників всіх підприємств 

області. 

Тільки малим бізнесом області за 2017 рік було реалізовано продукції, 

товарів, послуг на суму понад 125,8 млрд грн. За цим показником 

Дніпропетровська область стабільно посідає друге місце після м. Києва. 

Розвиток малого та середнього бізнесу впливає на зростання обсягів 

виробництва у нашому регіоні, податкові надходження до бюджетів усіх рівнів, 

доходи населення, соціальну та політичну стабільність у суспільстві, бо він є 

більш динамічним та пристосованим до споживчого попиту і тому легко 

трансформується до нових вимог суспільства. За І квартал 2018 року 

надходження податків і зборів від суб’єктів підприємництва  до бюджетів всіх 

рівнів становить 7,9 млрд грн, що на 23,5% більше в порівнянні з аналогічним 

періодом 2017 року. 

Невід’ємною складовою частиною розвитку підприємництва є створення 

сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності. З метою 

реалізації визначених цілей та завдань в області постійно проводиться робота з 

удосконалення регуляторного середовища (дерегуляція).  
Крім того, з метою підвищення ефективності регулювання 

облдержадміністрацією проводиться робота із системного перегляду 
регуляторних актів, що сприятиме скасуванню неефективних та 
необґрунтованих регуляторних актів, внесенню змін відповідно до кращої 
світової практики, зокрема у сфері сільського  господарства та безпеки 
харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, 
інформаційних технологій. Дніпропетровщина є одним із ініціаторів 
проведення виваженої регуляторної політики та подолання бюрократичних 
перепон.  
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Також на сьогодні одним з головних завдань, що стоїть перед 
облдержадміністрацією в напрямі розвитку підприємницького потенціалу, є 
створення центру підтримки підприємців-початківців для надання їм допомоги 
з реєстрації, подання звітності та консультацій, а також супроводження 
протягом всього часу існування підприємства, зокрема за допомогою “гарячих 
ліній”. 

З початку року забезпечено створення та наповнення інформацією 
окремих підрозділів на офіційному сайті облдержадміністрації щодо 
запланованих виставково-ярмаркових заходів, які проводяться на території 
країни та за кордоном, проектів міжнародної технічної допомоги та грантових 
проектів з підтримки малого і середнього підприємництва. Проводиться 
постійний моніторинг зазначеної інформації та її оновлення. 

Облдержадміністрацією проводиться робота із закладами вищої освіти 
стосовно створення консультантів (менторів) з приватного сектору, органів 
державної влади та інститутів громадянського суспільства щодо інформування 
про кращі вітчизняні та міжнародні практики, передачі наукових здобутків 
підприємцям регіону. Між науковими, науково-дослідними установами та 
суб’єктами малого та середнього бізнесу здійснюється активна взаємодія, 
зокрема наукові, науково-дослідні установи на замовлення комерційних 
структур виконують науково-дослідні розробки та надають послуги. 

Постійно проводяться заходи щодо інформаційно-просвітницької роботи 
серед сільського населення, малих і середніх виробників сільськогосподарської 
продукції з популяризації розвитку сільськогосподарської кооперації у  
2018 році, зокрема проведено 51 захід, на якому були присутні 445 осіб. 

У тісній співпраці з міськими та районними центрами зайнятості 
здійснюється постійна організаційно-методична робота із залучення 
безробітних до активної діяльності у сфері бізнесу. 

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх 
навчання основам підприємницької діяльності з використанням найбільш 
ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій, зокрема 
за І півріччя 2018 року проведено 229 навчальних заходів. 

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась 
фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. 
Протягом І півріччя 2018 року одноразову виплату допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності отримали 46 безробітних на загальну 
суму 1200,2 тис. грн. 

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів 
зайнятості з метою пошуку роботи, постійно надається консультаційна, 
методична та юридична допомога з питань організації власної справи. 
Реалізовуються заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, 
молоді, внутрішньо переміщених осіб. 

 

Регуляторна політика 
 

Здійснення державної регуляторної політики місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області у І півріччі 
2018 року відбувалось відповідно до Закону України “Про засади державної 
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регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 

(далі – Закон) і в цілому було спрямовано на недопущення прийняття 
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляд і 

приведення відповідно до вимог чинного законодавства України діючих 

нормативно-правових актів, забезпечення  відкритості та прозорості під час 
розробки проектів регуляторних актів. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

державної регуляторної політики відповідно до норм Закону, на підставі 
пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації – розробників 

проектів регуляторних актів 07 грудня 2017 року головою облдержадміністрації 

затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Дніпропетровської облдержадміністрації на 2018 рік, до якого включено  

2 проекти регуляторних актів. Зазначений план оприлюднено шляхом 

розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, розділ “ОДА”, 
рубрика “Регуляторна діяльність” (www.adm.dp.gov.ua). 

Також в установленому Законом порядку були оприлюднені плани 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік органів 
місцевого самоврядування та райдержадміністрацій області.   

Проекти регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування регіону з відповідними аналізами регуляторного 

впливу згідно зі встановленими Законом вимогами в обов’язковому порядку 
оприлюднювалися у місцевих друкованих засобах масової інформації і на 

офіційних веб-сторінках зазначених органів влади. Після офіційного 

оприлюднення цих документів проходила процедура отримання пропозицій та 
зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

Місцевими радами (їх виконавчими органами) та 

райдержадміністраціями вживалися заходи щодо залучення бізнес-спільноти до 
регуляторних процесів, забезпечення участі підприємців у підготовці й 

обговоренні проектів нормативно-правових актів місцевого рівня. 

Протягом І півріччя 2018 року місцевими регуляторними органами 
Дніпропетровської області проведено 181 публічне обговорення проектів 

регуляторних актів, зокрема 95 громадських слухань, 40 круглих столів,  

2 семінари та 44 форуми і збори. 
Найбільш активними в цьому напрямі є Криворізька міська рада                         

(її виконавчі органи), де протягом І півріччя проведено 61 захід з публічного 

обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 54 громадські слухання,  
2 круглі столи, 2 семінари, 3 форуми і збори, а також сільські, селищні ради 

Софіївського району, де проведено 38 заходів з публічного обговорення 

проектів регуляторних актів, а саме: 8 громадських слухань, 19 круглих столів, 
11 форумів і зборів. 

На виконання вимог Закону 07 грудня 2017 року головою 

облдержадміністрації затверджено План-графік проведення заходів 
облдержадміністрації з відстеження результативності прийнятих регуляторних 
актів на 2018 рік, що офіційно оприлюднений у мережі Інтернет на власному 
веб-сайті органу влади. 

http://www.adm.dp.gov.ua/
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Також протягом І півріччя поточного року райдержадміністраціями та 
органами місцевого самоврядування регіону здійснювалися заходи з 
відстеження результативності прийнятих регуляторних актів відповідно до 
затверджених планів-графіків на 2018 рік. Так, усього проведено                               
192 такі заходи, з них: 123 базові, 33 повторні та 36 періодичних. 

З метою організації виконання Закону, зокрема 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 
131 регуляторний акт, з них 57 актів визнано такими, що потребують 
скасування, 31 – потребує внесення змін. Протягом І півріччя поточного року 
найбільшу кількість регуляторних актів переглянуто у Криворізькій та 
Дніпровській міських радах (їх виконавчих органах)  – 38 та 15 регуляторних 
актів відповідно. Серед сільських територій лідером є Межівський район –  
28 регуляторних актів (з урахуванням райдержадміністрації та сільських, 
селищних рад). 

Крім того, у звітному періоді з метою приведення нормативно-правових 
актів у відповідність до вимог чинного законодавства України 
облдержадміністрацією здійснено перегляд власних регуляторних актів, за 
результатами якого в зв’язку з необхідністю втрати чинності одного акта – 
розпорядження голови облдержадміністрації від 02 березня 2010 року  
№ Р-90/0/3-10 “Про встановлення нормативу рентабельності за надання в 
оренду торгових приміщень (площ), устаткування у торговельних об’єктах, на 
ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах 
фінансово-економічної кризи” – прийнято розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18 липня 2018 року № Р-477/0/3-18 щодо втрати 
чинності зазначеного документа. 

Загалом за підсумками І півріччя 2018 року в області прийнято  
269 регуляторних актів. 

Облдержадміністрацією продовжено активну співпрацю в галузі 
державної регуляторної політики із завідувачем сектору Державної 
регуляторної служби України у Дніпропетровській області Олександром 
Різником, а також з громадськими об’єднаннями підприємців, зокрема з 
Дніпропетровською обласною громадською організацією “Дніпропетровський 
координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики” та 
громадською організацією “Інститут громадської експертизи”, зокрема в 
частині підготовки незалежних експертних висновків щодо змісту проектів 
регуляторних актів та забезпечення методичної підтримки регуляторних 
органів стосовно ключових етапів проходження регуляторної процедури. 

 

Надання адміністративних послуг 
 

З метою створення максимально зручних і доступних умов для отримання 
адміністративних послуг громадянами і підприємцями у Дніпропетровській 
області працює 47 центрів надання адміністративних послуг та їх 10 філій  
(далі – ЦНАП). Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП 
на території однієї області (всього 57).  
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Зокрема ЦНАП активно функціонують: 

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

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

у 22 районах;  

у 10 об’єднаних територіальних громадах (Апостолівській та 

Зеленодольській міських, Слобожанській, Межівській селищних, Богданівській, 

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

Новоолександрівській сільських); 

при 2-х сільських радах (Олександропільській та Іверській Солонянського 

району).  

За кількістю ЦНАП в об’єднаних територіальних громадах 

Дніпропетровська область займає позицію лідера в країні. Так, у березні  

2018 року був урочисто відкритий 10-й ЦНАП при виконавчому комітеті 

Межівської селищної ради.  

21 червня 2018 року в м. Дніпро керівництвом проекту GIZ “Підтримка 

територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО” 

урочисто вручено 5 мобільних кейсів ЦНАП-партнерам з міст Вільногорськ, 

Новомосковськ, Покров, Жовті Води та з Петропавлівського району.  

Також мобільні кейси від програми EGAP Фонду Східна Європа 

отримали ЦНАП, утворені при Криничанській і Солонянській 

райдержадміністраціях, а також при виконавчих комітетах Слобожанської 

селищної ради Дніпровського району та Вербківської сільської ради 

Павлоградського району.   

Крім того, в березні та червні поточного року за кошти місцевого 

бюджету придбані мобільні кейси Межівською та Покровською селищними 

радами для обслуговування людей з інвалідністю та мешканців віддалених 

сільських територій зазначених об’єднаних територіальних громад.  

Таким чином, за підсумками І півріччя 2018 року вже у 15 ЦНАП 

Дніпропетровської області наявний вказаний комплект портативного 

обладнання (мобільний кейс) для надання адміністративних послуг у 

максимальній наближеності до споживачів послуг.  

На Дніпропетровщині найбільша кількість ЦНАП, що придбали 

обладнання для оформлення й видачі біометричних паспортних документів, –  

8. Послуги з оформлення й видачі біометричних паспортних документів 

запроваджені через ЦНАП при виконавчих комітетах Олександропільської 

сільської ради Солонянського району, Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району, Апостолівської міської ради, а також на базі головного 

офісу ЦНАП Кам’янської міської ради та відділу “Лівобережний” ЦНАП м. 

Дніпра.    

У Дніпропетровській області за підсумками I півріччя 2018 року всього 

надано 362 528 адміністративних послуг та 350 734 консультації.   

Всього через міські ЦНАП надано 276 283 адміністративні послуги (або 

76,2 % від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 

261 317 консультацій (або 74,5 % від загальної кількості наданих консультацій 

в області). 
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Всього через районні ЦНАП надано 86 245 адміністративних послуг (або 

23,8 % від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та  

89 417 консультацій (або 25,5% від загальної кількості наданих консультацій в 

області). 

Також рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22 червня  

2018 року № 344-13/VII затверджено Програму розвитку й підтримки                    

сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області                   

на 2018 – 2020 роки.  

Продовжено розвиток та розширення можливостей Регіонального 

віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської 

області (e-services.dp.gov.ua) (далі – Віртуальний офіс). Єдиний програмний 

комплекс – Віртуальний офіс – включено до Плану заходів з впровадження 

Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р (зі змінами). 

Віртуальний офіс є системою веб-порталів: внутрішнього – для працівників 

органів влади та зовнішнього – для заявників.  

У системі Віртуальний офіс працюють: 58 ЦНАП (як документально 

створених так і офіційно працюючих) та їх філій, 316 адміністраторів,  

608 суб’єктів надання адміністративних послуг та 172 органи реєстрації.  

У І півріччі 2018 року до Віртуального офісу приєдналося 4 ЦНАП об’єднаних 

територіальних громад. 

Через Віртуальний офіс доступні сервіси отримання інформації про хід 

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

98,8 тис. за І півріччя 2018 року), електронної консультації ЦНАП або суб’єкта 

надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного 

характеру (570 консультацій за І півріччя 2018 року). 

Спільно з департаментом економічного розвитку облдержадміністрації та 

комунальним підприємством “Головний інформаційно-телекомунікаційний та 

науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради” у 2017 році 

розпочато впровадження типового рішення автоматизованого мобільного 

робочого місця адміністратора ЦНАП у громадах області – мобільних кейсів. 

Зазначене рішення запроваджено у місті Кривий Ріг (2 одиниці), Томаківській 

райдержадміністрації (1 одиниця) та Олександропільській сільській раді                     

(1 одиниця). 

За допомогою мобільного автоматизованого робочого місця надається 

весь перелік адміністративних послуг центрального офісу Центру за винятком 

послуг з оформлення й видачі біометричних паспортних документів, оскільки 

для їх надання використовується спеціалізоване окреме стаціонарне 

обладнання, специфікація якого визначається Державною міграційною 

службою України. 

У рамках розвитку Віртуального офісу та впровадження проекту 

“Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” EGAP 

Фонду Східна Європа здійснюється поетапне переведення адміністративних 

послуг в електронний вигляд. Через ЦНАП області запроваджено онлайн-

сервіси замовлення адміністративних послуг і дозволів як місцевого, так і 

http://e-services.dp.gov.ua/
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всеобласного значення (земельні відносини, реклама, санітарне 

обслуговування, ветеринарна медицина, розміщення об’єктів торгівлі, 

реєстраційні послуги для юридичних осіб тощо). 

Працює єдина електронна база адміністративних правопорушень 

Дніпропетровської області, для створення якої були використані технічні 

можливості Віртуального офісу. Реєстр наповнюють 57 ЦНАП та їх філій, а 

також підключено 172 органи реєстрації, утворені при сільських, селищних, 

міських радах районного значення, що працюють поза межами ЦНАП. За весь 

період впровадження зазначеної електронної бази було зареєстровано  

75 410 адміністративних правопорушень, з них 17 088 – за І півріччя 2018 року. 

У поточному році продовжено роботу з розвитку системи електронного 

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

самоврядування Дніпропетровської області.  

На 01 липня 2018 року комплексна технологічна інфраструктура СЕДО 

включає 878 місць користувачів, 59 баз даних, 1044 картотеки та довідники 

системи, понад 110 комплектів електронних канцелярій. База електронних 

документів облдержадміністрації налічує 2 165 677 документів,                        

2 211 659 образів; база обласної ради – 171 970 документів і 157 718 образів. 

Продовжується реалізація проекту налагодження типового програмного 

комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі 

програмного забезпечення “Автоматизована система управління документами 

“ДОК ПРОФ 3”. Підготовлено матеріали (план-графік впровадження, 

інформаційна форма-анкета, форми реєстрів тощо) для подальшого 

впровадження у новостворених об’єднаних територіальних громадах                          

(далі – ОТГ).  

Відповідно до Плана-графіка впровадження системи електронного 

документообігу “ДОК ПРОФ” та системи управління територіальною громадою 

в ОТГ Дніпропетровської області у 2018 році, погодженого першим 

заступником голови облдержадміністрації, продовжують здійснюватися заходи 

щодо запровадження зазначених систем у новостворених ОТГ. На 01 липня 

2018 року підключені до систем 21 ОТГ.  

Чисельність нових користувачів, підключених до системи електронного 

документообігу “ДОК ПРОФ”, в ОТГ складає 63 особи. Чисельність нових 

користувачів у “Системі реєстрів управління територіальною громадою”                       

в ОТГ – 42 особи. 

Дніпропетровською облдержадміністрацією та Міжнародною 

благодійною організацією “Фонд Східна Європа” організовано проведення 

другого та третього етапів тренінгу з електронного урядування та електронної 

демократії для публічних службовців у Дніпропетровської області в рамках 

Програми EGAP, які проводилися в Дніпропетровському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України з 26 лютого по 02 березня 2018 року та                                      

з 04 по 08 червня 2018 року відповідно. За результатами проведених тренінгів  

48 представників від об’єднаних територіальних громад області отримали 

відповідні сертифікати. 
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Відповідно до Плана-графіка впровадження системи електронного 

документообігу “ДОК ПРОФ” та системи управління територіальною громадою 

в ОТГ Дніпропетровської області у 2018 році, починаючи з квітня 2018 року, 

проведено 5 ознайомчих онлайн-засідань з представниками ОТГ. Участь у 

заході взяли 73 представники ОТГ щодо питань впровадження зазначених 

систем в ОТГ. 

Дніпропетровська область стала однією з 4-х областей України, 

відібраною для впровадження спільного швейцарсько-українського проекту 

“Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP). 

Проект фінансується Швейцарською Конфедерацією та буде реалізовуватися до 

2019 року. Виконавцями програми є InnovaBridge (Швейцарія) та Фонд Східна 

Європа у співробітництві з компанією SoftXpansion, Національною академією 

державного управління при Президентові України. Протягом 4 років 

Дніпропетровщина разом із партнерами працюватиме над розвитком 

електронного урядування та електронної демократії у Дніпропетровській 

області, зокрема переведення адміністративних послуг в електронну форму. 

В 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 за 

зазначеними напрямами.  

Спільно з департаментом економічного розвитку облдержадміністрації 

запроваджено інтерактивну систему моніторингу та підготовки інформації 

щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти 

у Дніпропетровській області, до якої підключено структурні підрозділи 

облдержадміністрації та понад 250 підпорядкованих їм комунальних 

підприємств. 

Забезпечено підтримку роботи сайту “Публічні закупівлі” 

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

та перелік замовників, а також інформацію 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 документи автоматично 

відправляти до Prozorro. Запроваджуються єдині стандарти їх оформлення. 

Розроблено інтерактивну систему планування, виконання та моніторингу 

місцевих бюджетів Дніпропетровської області (далі – Система), яка складається 

з декількох окремих підсистем (підсистема планування бюджету, підсистема 

фінансового обліку, підсистема планування та проведення конкурсних 

закупівель, підсистема документообігу, підсистеми публікації відкритих даних, 

тощо).  
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Метою розроблення Системи є створення системи, що забезпечить 

актуальність, достовірність та унікальність інформації, комфортність 

використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої інформації, 

логічність та продуманість на всіх стадіях планування та використання 

публічних коштів. 

З метою ефективного впровадження Системи у Дніпропетровській 

області розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 лютого 2018 року 

№ Р-72/0/3-18 створено робочу групу із запровадження інтерактивної системи 

планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів Дніпропетровської 

області. 

Продовжено співпрацю з громадськими організаціями з метою 

напрацювання нових проектів та технологічних рішень з впровадження 

інформаційних технологій та е-урядування в Дніпропетровській області. 

Продовжено роботу із проектом “Відкритий бюджет”, що впровадила 

громадська організація Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”. 

Створено сервіси, що 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. На 01 липня 

2018 року на ресурсі розміщено інформацію щодо 267 об’єктів (проектів) 

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. До системи моніторингу стану автомобільних 

доріг загального користування у Дніпропетровській області внесено паспорти 

доріг області. Крім того, запроваджено модуль відображення інформації про 

планові та фактичні ремонти доріг. 

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. 
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Інвестиційна діяльність 

 

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

22,1 млрд грн капітальних інвестицій, що на 35,2% більше попереднього року. 

Питома вага в загальнодержавному обсязі становить більше 10%, 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 86,6% загального обсягу. 

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

132,2 тис. кв. м загальної площі житла, що на 20,5% менше рівня минулого року 

(по Україні обсяг житлового будівництва зменшився на 29,2%). 

Обсяги введеного житла зросли у 14 регіонах області, найбільш суттєво у 

місті Кам’янське (майже у 5 р. б.), у районах: Верхньодніпровському – майже у 

7 р. б., Криворізькому – майже у 6 р. б. 

Суттєве зниження обсягів введеного житла спостерігається в 

Апостолівському, Васильківському, Новомосковському, Царичанському, 

Юр’ївському районах.  

Жодного квадратного метра житла не введено у містах Вільногірськ, 

Марганець, Першотравенськ, Покров та у Криничанському районі. 

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

дозволить поліпшити житлові умови майже 5,0 тисячам сімей. 

Слід врахувати, що здача об’єктів в експлуатацію масово відбуватиметься 

у четвертому кварталі, тому до кінця поточного року планується вийти на 

очікуваний показник введення загальної площі житла. 

Протягом І півріччя на будівництво автомобільної дороги державного 

значення Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на Волгоград через мм. Дніпро, 

Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпро від автомобільної дороги державного 

значення Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя до межі м. Дніпро, на ремонти 

автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – 

Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь, автомобільної дороги загального 

користування державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий 

Ріг) спрямовано 143,1 млн грн (або 47% загального обсягу). 

Також у рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг 

загального користування в усіх областях та м. Києві на поточний середній 

ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – 

Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь та автомобільної дороги 

державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград 

через мм. Дніпро, Донецьк) протягом І півріччя спрямовано 214,8 млн грн (або 

98% загального обсягу). 

Окрім ремонту національних автомагістралей, у регіоні на ремонт майже 

130 комунальних доріг області передбачено 2,0 млрд грн. Протягом І півріччя 

виконано роботи з будівництва та ремонту комунальних доріг в обсязі 

825,0 млн грн. 
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За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету у поточному році на 

житлове будівництво передбачено 109,2 млн грн. Протягом І півріччя 

використано 52,2 млн грн (або 48% загального обсягу) на здійснення робіт з 

будівництва 106-квартирного житлового будинку в смт Слобожанське 

Дніпровського району, 2-х секційного житлового будинку у м. Покров та 

реконструкції аптеки під 10-квартирний будинок в смт Царичанка,  

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 містах: Кам’янське, Павлоград, Вільногріськ, Верхньодніпровськ та с. Чумаки 

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

кількість місць, які будуть створені для проживання переселенців, – 475. На цей 

час завершено першочергові заходи з капітального ремонту та 

енергоефективності загальноосвітніх шкіл у с. Чумаки Дніпровського району,             

у містах Верхньодніпровськ, Вільногірськ, Павлоград. 

У 2018 році в рамках Регіональної програми розвитку житлового 

будівництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2020 роки, затвердженої 

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

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 півріччя використано кошти в обсязі 1,2 млн грн та 528,0 тис. грн 

відповідно, отримали кредити 2 молоді сім’ї та 4 сім’ї у сільській місцевості.  

На фінансування майже 300 об’єктів будівництва та реконструкції 

соціальної інфраструктури та понад 100 об’єктів капітального ремонту, 

відповідно до рішень Дніпропетровської обласної ради, передбачено 

спрямувати 4,4 млрд грн з бюджету розвитку обласного бюджету. Протягом  

І півріччя виконано робіт на 1,4 млрд грн (32% річного обсягу), профінансовано 

1,6 млрд грн.  

Забезпечено співфінансування інвестиційних об’єктів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та проектів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.  

Щороку в області реалізуються проекти, направлені на підвищення рівня 

надання медичних послуг. Протягом І півріччя виконувалися роботи на 

об’єктах: “Реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення 

КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та 

дитини ім.проф. М.Ф.Руднєва” ДОР” по проспекту Пушкіна, 26 у м. Дніпро,  

в т. ч. ПКД”; “Реконструкція головного корпусу КЗ “Дніпропетровська міська 

лікарня № 15” ДОР” під КЗ “Обласний центр поліативної та хоспісної 

допомоги” по вул. Перемоги, 113 м. Дніпро (у т. ч. ПКД)”; “Реконструкція 

будівлі КЗ “Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня” в 

комплексі забудови пл. Жовтнева, 14, м. Дніпро (І черга)”; “Реконструкція 

першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної 
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(екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: 

м. Павлоград, вул. Дніпровська, № 541 (у т. ч. ПКД)”; “Приміщення під 

амбулаторію № 7 “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3” за 

адресою: мкр.7 Зарічний, 9а, м. Кривий Ріг – реконструкція ( у т. ч. ПКД)” та 

“Реконструкція приміщень під амбулаторію № 4 “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2” по вул. Електрозаводській, 22а в м. Кривий Ріг  

(у т. ч. ПКД)” та інші. 

Велике значення приділяється фізичному розвитку людини, насамперед, 

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

передбачено лише з бюджету розвитку обласного бюджету 306,6 млн грн, з 

яких потягом І півріччя використано 95,0 млн грн на виконання робіт з 

реконструкції плавального басейну КЗО “Загальноосвітня санаторна школа-

інтернат № 3” ДОР” у м. Дніпро, стадіону “Трудові резерви” в м. Дніпро, 

стадіону КЗ “Дитячо-юнацька футбольна школа “Надія” Кам’янської міської 

ради у м. Кам’янське, будівлі “Палац тенісу” КЗ “Спортивний комбінат 

“Прометей” Кам’янської міської ради у м. Кам’янське, стадіону на території 

КПНЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа № 3” Криворізької міської ради у  

м. Кривий Ріг, спортивної зали КЗ “Верхівцевська СЗШ № 2 І – ІІІ ст.”, 

стадіонів Магдалинівської, Петриківської, Святовасилівської опорних шкіл та 

на будівництві спортивно-оздоровчого комплексу в сел. Ювілейне 

Дніпровського району та інші. 

Завершено будівництво та введено в експлуатацію інклюзивний дитячий 

майданчик з ігровим обладнанням для дітей з обмеженими можливостями, 

розташований у сквері Героїв у м. Дніпро. 

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

реконструкції Солонянської опорної школи – модернізували будівлю і потужну 

спортивну базу з великим та маленьким футбольними полями, волейбольним і 

баскетбольним майданчиками, легкоатлетичними доріжками, ворк-аут зоною. 

Тривають ремонтні роботи в Межівській опорній школі. Мають набути 

нового виду опорні школи в м. Апостолове, смт Божедарівка,  

смт Іларіонове, с-щі Святовасилівка, смт Софіївка, смт Томаківка. 

З метою ліквідації черг у дошкільних навчальних закладів в області 

будується “з нуля” шість дитсадків – у м. Кам’янське, м. Підгородне,  

смт Обухівка, м. Покров, с. Старі Кодаки та смт Іларіонове. До кінця року 

очікується завершення робіт з ремонту Обухівського садка та садка у 

м. Підрогодне (на 115 місць кожний).  

Також виконуються роботи з реконструкції існуючих будівель закладів, а 

саме: “Реконструкція дошкільного навчального закладу “Чебурашка” з 

улаштуванням автономної котельні по вул. Велика Ковалівка, 14 в 

м. Новомосковську (коригування) (у тому числі ПКД)”, “Реконструкція 

комунального закладу Верхівцевський НВК “Середня загальноосвітня школа 

№ 1 – дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської районної ради  

(у т. ч. ПКД)”, “Реконструкція Бородаївського КДНЗ “Вишенька” за адресою: 

вул. Шкільна, 12, с. Бородаївка Верхньодніпровського району (у т. ч. ПКД)”,  

“Реконструкція Глеюватського дитячого садка по вул. Кірова, 2а, с. Глеюватка 
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Криворізького району (у т. ч. ПКД)”, “Реконструкція будівлі дитячого садка в 

с. Чкалове Нікопольського району (коригування) (у т. ч. ПКД)”, “Реконструкція 

Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ступенів під навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний заклад”, розташованого за 

адресою: вул. Шкільна, 1 с. Миколаївка Новомосковський район 

Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД)” та інші. 

У рамках регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на  

2006 – 2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 

16 вересня 2005 року №657-28/ІV (зі змінами), у 2018 році передбачається 

реалізація 15 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 півріччя 2018 року реконструйовано та збудовано 9 км 

водопровідних мереж, встановлено водонапірну башту та розпочато 

встановлення насосної станції підкачки. У першу чергу заплановано реалізацію 

об’єктів, розпочатих у попередні роки. 

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 населених пунктів області. 

З метою залучення іноземних інвестицій область веде активне 

багатостороннє співробітництво з регіонами країн світу та світовими й 

регіональними міжнародними організаціями. З початку року до області 

здійснено 50 візитів представників дипломатичних установ іноземних держав, 

акредитованих в Україні, та міжнародних організацій з таких країн, як ФРН, 

Литва, Японія, Азербайджан, США, Франція, Ірландія, Словаччина, Бельгія, 

Австралія, Індія, Корея, Данія та інших. 

В області створено розвинену інституційну мережу супроводу інвестора: 

ДП “Дніпропетровський інвестиційно-інноваційний центр”, 

КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської 

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

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

інших. 

Упродовж І півріччя 2018 року державні службовці та посадові особи 

місцевого самоврядування пройшли навчання за модулем “Організація 

інноваційної діяльності та управління інвестиційним процесом в Україні”, 

включеним до освітньої програми Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (115 осіб). 

За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій область впевнено 

посідає 1 місце серед областей України. На 01 квітня 2018 року обсяг прямих 

іноземних інвестицій, залучених в економіку області, склав 

3846,5 млн дол. США, що становить 104,6% до початку року.  
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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%, транспорт, складське господарство, 

пошта та кур’єрська діяльність – 1,4% та в інші галузі. 

На 01 квітня 2018 року уповільнення темпів залучення прямих іноземних 

інвестицій нижче середньообласного рівня спостерігалося у Васильківському 

районі – 65,2%. 

Відсутні прямі іноземні інвестиції у містах Першотравенськ, Тернівка та 

районах Магдалинівському, Межівському, Петриківському і Томаківському. 

 

Зовнішньоекономічна та виставково-конгресна діяльність 

 

З метою стимулювання встановлення ділових контактів, розвитку 

двостороннього співробітництва, просування продукції виробників області на 

нові ринки збуту протягом поточного року підприємства, організації та 

установи області постійно інформувались про можливість взяти участь у 

виставково-ярмаркових заходах. 

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 та представники економічного і торгового відділу 

Делегації Європейського Союзу. 

28 – 29 березня 2018 року у м. Київ на XXIV Міжнародній туристичній 

виставці “Україна – подорожі та туризм” – UITT 2018 були представлені 

туристичний потенціал та інфраструктура Дніпропетровщини. 

21 травня 2018 року у м. 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. 

23 травня 2018 року у м. Київ відбувся унікальний міжнародний діловий 

захід “Дніпропетровський регіон: відкритий інвестиційний діалог”, під час 

якого презентовано інвестиційну привабливість та експортний потенціал 

Дніпропетровщини (захід організовано за підтримки Дніпропетровської 

торгово-промислової палати, Дніпропетровської облдержадміністрації та 

обласної ради). 

Облдержадміністрацією опрацьовується питання щодо участі у 

міжнародному виставковому заході China International Import Expo – 2018 

(05 – 10 листопада 2018 року, м. Шанхай, Китай). 
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Також розпочато організацію щорічного міжнародного економічного 

форуму DEF (Dnipro Economic Forum – DEF’2018), який відбудеться 

16 – 17 листопада 2018 року. 

Враховуючи експортоорієнтовану спрямованість економіки області 
визначальною є ситуація, яка складається на зовнішніх ринках.  

Експортно-імпортні операції товарами область здійснювала з партнерами 
зі 142 країн світу. 

За обсягами експорту область упевнено утримує перше місце серед 
областей України і складає шосту частину загальнодержавних обсягів експорту. 
У січні – травні 2018 року обсяг експорту склав 3353,2 млн дол. США,  
імпорту – 2019,0 млн дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2017 року 
експорт збільшився на 14,5%, імпорт – на 15,3%. Позитивне сальдо склало  
1334,2 млн дол. США (по Україні – від’ємне 2054,9 млн дол. США).  

У вартісному виразі обсяг експорту чорних металів становив  
1654,5 млн дол. США, руди, шлаку і золи – 742,5 млн дол. США; виробів  
з чорних металів – 293,3 млн дол. США; жирів та олій тваринного або 
рослинного походження – 124,3 млн дол. США.  

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  

1251,4 млн дол. США, або 37,3% від загального обсягу експорту (у січні – 

травні 2017 року – 920,0 млн дол. США, або 31,4%), та збільшився проти 

відповідного періоду 2017 року на 331,4 млн дол. США, або на 36,0%. 

Найвагоміші частки в обсязі експорту припадали на руди, шлак і золу – 39,5% 

та чорні метали – 27,6%. 

Найбільші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС 

здійснювалися до Польщі (309,9 млн дол. США), Словаччини (156,0 млн дол. 

США), Угорщини (139,5 млн дол. США), Чехії (115,3 млн дол. США), Італії  

(103,8 млн дол. США), Румунії (100,8 млн дол. США). 

Серед інших країн світу: до Туреччини (283,9 млн дол. США), Китаю 

(207,9 млн дол. США), Єгипту (168,9 млн дол. США), Росії  

(на 227,8 млн дол. США). 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів 

здійснювалися з Німеччини (136,2 млн дол. США), Польщі (82,9 млн дол. 

США), Італії (75,0 млн дол. США), Франції (34,9 млн дол. США), Греції  

(20,2 млн дол. США). 

Також імпорт здійснювався у значних обсягах з таких країн світу:  

Росія (556,9 млн дол. США), Китай (308,2 млн дол. США), США (105,2 млн дол. 

США). 

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги 

палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки (27,8% загального обсягу 

імпорту); машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання 

(13,5%); продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (12%); 

недорогоцінних металів та виробів з них (11,7%). 
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Промисловий комплекс 
 

З початку року індекс промислової продукції області має тенденцію до 

збільшення у порівнянні з відповідним періодом минулого року і у звітному 

періоді складав 104,6 %. Відповідна позитивна динаміка показника 

спостерігається майже за всіма основними видами промислової діяльності, а 

саме: добувна промисловість і розроблення кар’єрів (103,7 %); металургійне 

виробництво (106,1 %); виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

(102,4 %); виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (112,6 %); 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (115,1 %); 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (110,3 %). 

У першому півріччі поточного року збільшено випуск наступних 

основних видів промислової продукції: концентратів залізорудних 

неагломерованих – на 0,2 %; концентратів залізорудних агломерованих – на 

9,7 %; чавуну – на 5,6 %; феросплавів – у 3,5 раза; труб обсадних, насосно-

компресорних та бурильні – на 38,9 %; труб і трубок круглого поперечного 

перерізу, підданих гарячій обробці, – на 26,8 %; акумуляторів електричних 

свинцевих – на 17,7 %; вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або 

трамвайних, несамохідних – в 3,6 раза; засобів мийних та для чищення – на 

18,3 %; азоту – на 27,1 %; кисню – на 13,1 %, а також білизни, суконь, штанів 

тощо. 

Зниження індексу промислової продукції у виробництві гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 6,8 %) 

відбулось за рахунок зменшення випуску блоків та цегли з цементу, бетону або 

каменю штучного для будівництва – на 31,6 %; елементів конструкцій збірних 

для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 18,1 %. Разом з 

тим збільшено випуск розчинів бетонних – на 20,2 % та вапна негашеного – на 

32,7 %. 

Отже, більшості галузей промислового виробництва області вдалось 

закріпити позитивні тенденції у виробництві промислової продукції і у разі її 

закріплення до кінця року слід очікувати перевищення прогнозного програного 

показника індексу промислової продукції понад 2 %. 

Разом з тим залишаються невирішеними питання, що стримують 

розвиток промислового виробництва, а саме: зниження платоспроможності на 

внутрішньому ринку, високі тарифи на енергоресурси та залізничні перевезення, 

високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, несвоєчасне повернення ПДВ та інші.  

Так, зокрема, основною причиною кризової ситуації, що виникла на 

одному з найбільших підприємств хімічної галузі області та призвела до 

зупинки основних виробничих потужностей АТ “ДНІПРОАЗОТ”, стала висока 

ціна на природний газ, який є основною сировиною виробництва (доля у 

собівартості продукції складає від 40 до 90 %). За інформацією підприємства, за 

останні чотири роки ціна на природний газ зросла в 2,2 раза з урахуванням 

транспортування та ПДВ. Ситуація ускладнюється паралельним зростання 

електроенергії, частка якої у виробництві також є значною, зниженням ціни на 

аміак, карбамід і аміачну селітру на світовому ринку та демпінгуванням цін від 
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постачальників мінеральних добрив з інших країн. Зупинка виробничої 

діяльності АТ “ДНІПРОАЗОТ” має негативний вплив на збільшення обсягів 

виробництва як хімічної продукції, так і промислової продукції області в 

цілому. 

Нестабільною залишається ситуація на одному з найбільших державних 

підприємств машинобудівної галузі – ДП “Виробниче об’єднання Південний 

машинобудівний завод ім. О.М.Макарова”. Підприємство продовжує 

потребувати державної допомоги в питаннях завантаження виробничих 

потужностей підприємства державним оборонним замовленням та державної 

фінансової допомоги, сприяння ресурсному забезпеченню інвестиційних 

проектів підприємства шляхом надання державних гарантій за кредитами, що 

залучаються для технічного переозброєння та підготовки виробництва. 

Разом з тим за участю підприємства у поточному році здійснено 

успішний пуск модернізованої ракети-носія (РН) “Антарес” (головний 

розробник PH – корпорація Orbital АТК (США)).  

Основну конструкцію першого ступеня PH “Антарес” розробило 

державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К.Янгеля, 

виготовило ДП “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. 

О.М.Макарова” у кооперації з українськими підприємствами.  

PH “Антарес” вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, завданням 

якого була доставка на Міжнародну космічну станцію 3350 кг корисного 

вантажу, що складається з обладнання, необхідного для роботи на станції та 

наукових експериментів, а також нових наукових супутників, які вестимуть 

спостереження за земною поверхнею – метеорологією, вологістю та багатьма 

іншими кліматичними процесами.  

У звітному періоді в області реалізовано промислової продукції на суму 

237,4 млрд грн, що на 42,2 млрд грн (або 21,6 %) більше ніж за відповідний 

період 2017 року та у загальноукраїнському обсязі реалізації складає 19,6 %. 

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції 

області припадає на підприємства міст Кривий Ріг (34,8 %),                                  

Дніпро (28 %) та Кам’янське (12,8 %). 

На одну особу обсяг реалізованої промислової продукції по області 

складає 73493,6 грн. Найбільші обсяги у містах: Нікополь (161,8 тис. грн на 

одну особу), Павлоград (136,2 тис. грн), Кривий Ріг (130,1 тис. грн), Кам’янське 

(125,3 тис. грн) та Петриківському (63,7 тис. грн), Дніпровському  

(57,9 тис. грн), Магдалинівському (39,7 тис. грн), Апостолівському (35,9 тис. 

грн) і Нікопольському (26,8 тис. грн) районах. 

Зниження обсягів реалізації на одну особу, відносно відповідного періоду 

2017 року, допустили у м. Жовті Води, м. Марганець та Новомосковському, 

Покровському, Царичанському районах. 

 

 

 

 

 



22                              Продовження додатка 

Харчова промисловість 

 
За підсумками роботи підприємств харчової промисловості за січень – 

червень 2018 року індекс виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів склав 98,4% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року.  

Зросло виробництво: виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса – на 
4,9%, масла вершкового – на 9,2%, сиру свіжого неферментованого – на 6,7%, 
йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованого – на 17,8%, виробів 
макаронних неварених – на 8,4%, води мінеральної негазованої – на 43,8% та 
газованої – на 21,2% тощо. 

Обсяг реалізованої продукції, а саме: харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів за січень – травень 2018 року склав 12,4 млрд грн (питома 
вага до обсягів всієї реалізованої промислової продукції області становить 
6,2%). 

Значна увага приділяється створенню продовольчої безпеки регіону, 
комплексному використанню сировини, поліпшенню її якості, удосконаленню 
систем контролю безпечності харчових продуктів. 

У травні 2018 року Міністерством аграрної політики та продовольства 
України спільно з міжнародним проектом “Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні” та за сприянням управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації проведено семінар для 
підприємств області на тему: “Обов’язки операторів ринку. Вимоги 
законодавства до закладів громадського харчування та малих виробників. 
Гнучкий підхід.”. 

 

Демографічно-ресурсний розвиток 
 

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 101,9 тис. сім’ям; 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 30 багатодітним 

жінкам; 

надання допомоги при усиновленні дитини 363 сім’ям;  

перерахування соціальних стипендій 3823 студентам (курсантам) на 

загальну суму 36,2 млн грн; 

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

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

Внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру  

осіб, які мають право на пільги, 15,3 тис. багатодітних родин, що мають право 

на пільги на житлово-комунальні послуги. 

Забезпечено проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо призначення та виплат державної допомоги сім’ям з дітьми (у прямому 

ефірі 51 каналу обласного телебачення, по обласному радіо, прес-конференції, 

гарячі лінії в редакціях газет). 
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Протягом січня – травня 2017 року народилося 11158 немовлят, середня 

чисельність населення склала 3236,4 тис. осіб.  

Протягом січня – червня 2018 року народилося 10,4 тис. немовлят, 

середня чисельність населення склала 3225,9 тис. осіб.  

 

Зайнятість населення та ринок праці 

 

У рамках реалізації Програми зайнятості населення Дніпропетровської 

області на 2012 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської 

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

створення умов для повної зайнятості населення, забезпечення необхідної 

професійної підготовки кадрів, ураховуючи технологічний розвиток 

виробництва, в регіоні протягом січня – червня 2018 року: 

видано 57 ваучерів особам віком старше 45 років, які виявили бажання 

проходити перенавчання або підвищувати кваліфікацію за обраними 

спеціальностями чи професіями; 

працевлаштовано 217 недостатньо конкурентоспроможних осіб на нові 

робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності зі здійсненням 

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

6,7 тис. безробітних отримали професійну підготовку, перепідготовку або 

підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості; 

взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру  

9,5 тис. молодих людей; 

забезпечено навчання під конкретні робочі місця, а саме: індивідуальні 

навчання – 18 осіб; навчання основам підприємництва для відкриття власної 

справи – 18 осіб; навчання за груповою формою – 890 осіб, стажуванням 

охоплено – 5,3 тис. осіб. 

Протягом січня – червня 2018 року знайшли роботу 33,5 тис. осіб, що 

відповідає даним аналітичного періоду минулого року, з них працевлаштовано 

безробітних 23,7 тис. осіб.  

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

2018 року склала 24,0 тис. осіб, рівень зареєстрованого безробіття – 1,2%. 

У січні – червні 2018 року послугами служби зайнятості 

Дніпропетровської області скористались 82,6 тис. облікованих та безробітних 

громадян, з яких статус безробітного мали 59,3 тис. осіб.  

Найбільше зростання чисельності безробітних у порівнянні з початком 

року спостерігалося у містах Покров – на 10,1%, Першотравенськ – на 20,5%, 

Тернівка – на 3,3% та районах: Дніпровському – 92,0%, Широківському – на 

40,8%. 

 

Доходи населення та заробітна плата 

 

З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, 

зниження темпів зростання заборгованості з виплати заробітної плати у січні – 

червні 2018 року: 
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проведено 208 засідань обласної робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення, здійснено інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо негативних наслідків виплати тіньової заробітної 

плати серед 1071 роботодавця. За результатами проведеної роботи вдалося 

легалізувати 720 робочих місць та підвищити рівень оплати праці на  

197 підприємствах; 

проведено 140 обласних, міських та районних засідань комісій з питань 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат, попереджено про персональну відповідальність за 

несвоєчасну виплату заробітної плати 313 керівників підприємств; 

здійснено повідомчу реєстрацію колективних договорів, у містах і 

районах області надаються рекомендації з доповнення змісту договорів 

заходами, що передбачають підвищення рівня заробітної плати, її своєчасну 

виплату, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та умови зростання 

фондів оплати праці. 
Середньомісячна заробітна плата у січні – червні 2018 року зросла на 

29,7% і дорівнювала 8375,0 грн, що перевищує у 2,2 раза встановлений 
прожитковий мінімум для працездатної особи. 

У І кварталі 2018 року значно вища за середньообласну заробітна плата у 
містах: Тернівка (11549,0 грн), Кривий Ріг (8982,0 грн), а також 
Павлоградському (12463,0 грн), Петропавлівському (11459,0 грн) районах. 

Разом з тим значно нижча за середньообласний рівень заробітна плата 
спостерігається у містах: Новомосковськ (5917,0 грн), Першотравенськ  
(6261,0 грн), Марганець (6525,0 грн), Вільногірськ (6630,0 грн), а також 
Межівському (4929,0 грн), Юр’ївському (5100,0 грн), Софіївському  
(5386,0 грн), Томаківському (5405,0 грн) районах.  

Фонд оплати праці по області у січні – червні 2018 року склав  
40,1 млрд грн (у січні – червні 2017 року – 31,1 млрд грн). 

З початку 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати у 
господарському комплексі області зменшилась на 3,8%, станом на  
01 липня 2018 року склала 128,8 млн грн, у тому числі на економічно активних 
підприємствах – 39,4млн грн.  

Найбільше зростання загального боргу з виплати заробітної плати по 

області відбулося у містах: Кам’янське – на 24,5% (на 745,1 тис. грн), 
Павлоград – на 17,8% (на 282,8 тис. грн), Жовті Води – на 17,7% (на 3,3 млн 

грн), Кривий Ріг – на 11,4% (на 7,0 млн грн). Крім того, залишається 

заборгованість із виплати заробітної плати у містах: Дніпро (28,4 млн грн), 
Першотравенськ (1,1 млн грн), Новомосковськ (32,5 тис. грн), Вільногірськ 

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

(457,7 тис. грн), Царичанському (514,8 тис. грн), Софіївському (311,4 тис. грн), 
П’ятихатському (96,8 тис. грн). 

Найбільші суми боргу спостерігались на промислових підприємствах: 

державне підприємство “Дніпровський електровозобудівний завод”  

(8,9 млн грн); 

казенне підприємство “Південукргеологія” (5,3 млн грн); 
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державне підприємство “Український державний науково-дослідний і 

проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу”  

(1,9 млн грн); 

державне підприємство “Бар’єр” (1,9 млн грн); 

державне відкрите акціонерне товариство “Першотравенське ШБУ №4 

ДП ДХК “Дніпрошахтобуд” (1,1 млн грн). 
Питома вага заборгованості з виплати заробітної плати в обласному фонді 

оплати праці склала 1,8% (по Україні – 3,8%). 

 

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 

 

Протягом І півріччя 2018 року реалізовувалися завдання з питань 
пенсійного забезпечення та соціального страхування: 

проведено індивідуальні зустрічі з керівниками підприємств-боржників з 

питань погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Головного 

управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;  

забезпечено своєчасну, в повному обсязі, відповідно до чинного 

законодавства виплату пенсій; 

протягом січня – червня 2018 року вдалося погасити заборгованість 

органам Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській 

області на 0,4% (на 222,4 тис. грн), економічно активних платників – на 0,9%  

(на 161,2 тис. грн). 

Надходження коштів до Головного управління Пенсійного фонду України 

в Дніпропетровській області з усіх джерел фінансування за січень – червень 
2018 року збільшились на 50,8% до аналогічного періоду 2017 року і склали 

16734,4 млн грн. 

Надходження власних коштів до Головного управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровській області, які адмініструє Пенсійний фонд України 

у січні – червні 2018 року збільшились на 21,2% до аналогічного періоду  

2017 року і склали 795,0 млн грн. 
Середній розмір пенсій зріс на 45,9%, станом на 01 липня 2018 року склав 

2936,19 грн. 

Кількість пенсіонерів становить 962,1 тис. осіб. Частка пенсіонерів, які 
отримують пенсію в розмірі, вищому за прожитковий мінімум склала 86%. 

Чисельність пенсіонерів, що перемістилися до Дніпропетровської області 

з Автономної республіки Крим та районів проведення антитерористичної 
операції становить 22970 осіб. Середній розмір пенсії склав 4270,0 грн, що на 

41,5% більше відповідного періоду минулого року. 

 

Соціальний захист населення 

 

З метою надання якісних і доступних соціальних послуг громадянам у  

січні – червні 2018 року: 
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надано матеріальну допомогу 3067 малозабезпеченим особам на загальну 
суму 4177,7 тис. грн, що дало змогу підтримати громадян, які опинилися у 
скрутному становищі; 

проведено нагляд за правильністю та своєчасністю призначення 
(перерахунку) пенсій громадянам за 8503 пенсійними справами; 

оздоровлено в санаторно-курортних установах 996 громадян пільгових 
категорій; 

профінансовано видатки з обласного бюджету у розмірі 2129,884 тис. грн 
для фінансової підтримки статутної діяльності 8 громадських організацій 
інвалідів та ветеранів; 

надано своєчасну виплату обласної стипендії 64 громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років; 
відшкодовано витрати на встановлення 1 телефона інваліду І та ІІ групи 

на суму 0,08 тис. грн; 
надано понад 6,0 тис. одиниць техніки та інших засобів реабілітації, у 

тому числі 948 візків та 3,6 тис. одиниць протезно-ортопедичних виробів, 
мобільних телефонів – 51 ветерану Великої Вітчизняної війни; 

У містах Дніпро, Кривий Ріг, Покров надаються безкоштовні послуги з 
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів 

житлового та громадського призначення (соціальне таксі). Транспортними 
службами “соціальне таксі” міст Дніпро, Кривий Ріг та Покров надано  
1158 транспортних послуг. 

На забезпечення безкоштовними ліками та зубопротезуванням за 
напрямом видатків “Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”, відповідно до рішення обласної ради 
від 01.12.2017 № 268-11/VII “Про обласний бюджет” (зі змінами), 
профінансовано 539,72 тис. грн, послуги отримали 516 осіб. 

Протягом січня – червня 2018 року забезпечено своєчасну виплату 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на 
проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 
21087 особам на суму 110,3 млн грн. 
 

Податково-бюджетна діяльність 
 

До загального фонду місцевих бюджетів області за січень – червень 

2018 року надійшло 11 824,3 млн грн податків і зборів, що становить 110,1 % до 
плану на звітний період.  

Виконання планових показників загального фонду місцевих бюджетів 
забезпечено всіма містами, районами, об’єднаними територіальними громадами 
та обласним бюджетом.      

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 
збільшилися на 2 162,7 млн грн або 22,4 %. Зростання досягнуто по більшості 
бюджетів, що мають прямі відносини з державним бюджетом.  

Серед міст обласного підпорядкування найбільші темпи зростання 
доходів загального фонду мають міста Покров (на 32,2 %), Марганець  
(на 27,9 %), Кривий Ріг (на 24,5 %).   Найменші темпи зростання доходів мають 
міста Синельникове (на 9,9 %), Павлоград ( на 13,2%) та Кам’янське (на 13,3 %)  
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По бюджетах районів найбільші темпи зростання доходів мають: 

Широківський (майже у 2 рази), Юр’ївський  (в 1,7 раза) та Синельниковський 

(в 1,5 раза), найменші темпи – Томаківський (на 3,9%) та Софіївський (на 5,8%) 

райони.   

Серед об’єднаних територіальних громад значні темпи зростання доходів 

загального фонду з початку року мають: Гречаноподівська (у 5,0 раза), 

Новолатівська (у 2,2 раза), Зайцівська (у 1,9 раза), Роздорська (в 1,5 раза) 

об’єднані територіальні громади. Незначне зменшення надходжень відбулося  

по Святовасилівській та Карпівський  об’єднаних територіальних громадах. 

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

надійшло 6 615,8 млн грн (108,2 % до плану), що  на 1 459,4 млн грн або на 28,3 

% більше, ніж за січень – червень 2017 року. 

Планові показники невиконані по Межівському району (91,4%) та 

Ляшківській (95,0%), Сурсько-Литовській (84,2%), Софіївській (99,4%), 

Гречаноподівській (87,3%), Межиріцькій (95,2%), Іларіонівській (94,8%), 

Славгородській (97,2%), Любимівській (98,9 %), Девладівській (95,4%) 

об’єднаних територіальних громадах.  

Зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб відносно 

відповідного періоду минулого року відбулося у Межівському районі, 

Варварівській та Ляшківській об’єднаних територіальних громадах.  

Надходження до місцевих бюджетів плати за землю за січень – червень 

2018 року склали 1 828,8 млн грн (96,0% до плану) і зменшилися відносно 

надходжень відповідного періоду минулого року на 49,2 млн грн або на 2,6%.  

Зменшення надходжень плати за землю відбулося по 7 містах, 8 районах 

та 31 об’єднаній територіальній громаді, в основному за рахунок внесення змін  

до Податкового кодексу України в частині  справляння  плати за землю за 

земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення та 

гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та 

розробки родовищ корисних копалин у розмірі 25 % податку. У результаті  

сума нарахувань і сплати земельного податку зменшилася на 137,6 млн грн. 

Найбільша сума зменшення припадає на ПрАТ “Північний ГЗК” (76,1 млн грн) 

та  ДП “Придніпровська залізниця” (30,8 млн грн).  

Надходження до місцевих бюджетів єдиного податку за звітний період  

склали 1 047,9 млн грн (117,9% до плану), що на 231,4 млн грн або на 28,3% 

більше обсягу надходжень відповідного періоду 2017 року. 

При цьому по окремих бюджетах не забезпечено виконання планових 

показників, а  саме:  по містах Вільногірськ, Покров, Синельниковському 

району та по 8  об’єднаних територіальних громадах. 

Найбільші темпи зростання надходжень єдиного податку мають  

Ляшківська (у 2,9 рази), Вишнівська та Любимівська (у 2,0 рази), Миколаївська 

(1,7 раза) об’єднані територіальні громади. 

Зменшення надходжень єдиного податку відносно відповідного періоду 

минулого року відбулося у м. Вільногірськ, Петриківському районі та 

Гречаноподівській об’єднаній територіальній громаді. 
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Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів за січень – червень 2018 року надійшло               

241,3 млн грн (101,1 % до плану), що на 28,3 млн грн менше надходжень 

аналогічного періоду минулого року. 

Надходження до місцевих бюджетів акцизного податку з пального за 

січень – червень 2018 року склали 268,2 млн грн (109,2% до плану), що на 

39,2 млн грн або на  17,1% більше обсягу надходжень відповідного періоду 

2017 року. 

До загального фонду обласного бюджету за звітний період надійшло                  

2 779,6 млн грн або 120,5% до плану, що на 721,5 млн грн  або 35,1% більше 

надходжень січня – червня 2017 року.  

З основних бюджетоутворюючих податків до обласного бюджету 

надійшло: 

податок на доходи фізичних осіб – 1 323,2 млн грн  (109,0% до плану на 

звітний період), що на 291,9 млн грн або на 28,3% більше, ніж за  відповідний 

період 2017 року; 

податок на прибуток підприємств приватної власності – 980,3 млн грн              

(146,2 відсотка до плану) та на 418,8 млн грн або у 1,7 раза більше, ніж у 

минулому році. 

До спеціального фонду місцевих бюджетів області надійшло  

1 234,4 млн грн податків і зборів. 

Всього до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області 

за січень – червень 2018 року надійшло 13 058,7 млн грн, що у порівнянні 

з відповідним періодом минулого року  більше на 2 298,0 млн грн або на 21,4%. 

Надходження доходів надало 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. 

Соціально захищені видатки профінансовано з урахуванням 

зареєстрованих фінансових зобов’язань головних розпорядників коштів 

обласного бюджету в сумі 2 714,5 млн грн або 97,4% до плану за І півріччя                          

2018 року. 

Власні видатки загального фонду обласного бюджету за І півріччя 

2018 року при уточненому плані 3 536,9 млн грн освоєні у сумі 3 051,4 млн грн 

або, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань, на 86,3%, у тому 

числі видатки з утримання галузей соціально-культурної сфери – 

2 633,5 млн грн (89,7% до плану), а саме: 

охорона здоров’я – 1 303,2 млн грн або 95,0%; 

освіта – 1 015,1 млн грн або 83,5%; 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 180,0 млн грн або 91,7%; 

культура і мистецтво – 109,9 млн грн або 90,0%; 

фізична культура і спорт – 22,0 млн грн або 78,2%. 
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Розвиток туристичної сфери 

 

Усі заходи в галузі туризму спрямовуються на розбудову внутрішнього 

туризму в рамках виконання Програми розвитку туризму у Дніпропетровській 

області на 2014 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від  

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

З метою впровадження завдань і заходів з розвитку туризму, визначених у 

Програмі та Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року 

схваленої розпорядженням КМУ від 16 березня 2017 року № 168-р, у І півріччі 

2018 року реалізовано комплекс заходів за напрямами: 

Популяризація туристичного потенціалу області: 

7 березня 2018 року туристичний потенціал Дніпропетровщини 

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

м. Берлін; 

28 – 30 березня 2018 року область представлено на XXIV Міжнародній 

туристичній виставці UITT-2018: “Україна – Подорожі та Туризм”. У роботі 

виставки безпосередню участь взяли представники туристичної галузі міст 

Дніпро, Нікополь та Павлоградського і Петриківського районів. Крім того, було 

розповсюджено серед відвідувачів і інших учасників виставки близько  

3000 екземплярів брошур, буклетів, сувенірів про область та її туристичний 

потенціал; 

12 травня 2018 року проведена презентація туристичного потенціалу 

Дніпропетровської області та представлені міжрегіональні туристичні 

маршрути на Запорізькому туристичному фестивалі-ярмарку “Запоріжжя – 

місце щастя”; 

17 – 18 травня 2018 року департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації взяв участь у Туристичному хабі “Розвиток туризму в 

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

представлені здобутки щодо розвитку сільського та зеленого туризму на 

територіях об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області та 

презентовані можливості індустріального туризму на прикладі міста Кривий 

Ріг; 

16 червня 2018 року представниками туристичної галузі області взято 

участь у туристичному фестивалі Travel Fest “Мандруй Україною” у м. Києві, 

безпосередню участь взяли таки міста області як: м. Кривий Ріг, м. Нікополь,  

м. Марганець. У рамках заходу були презентовані туристичні маршрути по  

м. Кривий Ріг, м. Марганець, Нікопольському та Томаківському районах, 

представлені наочні інформаційні стенди та розповсюджені буклети щодо 

діяльності відповідних представників туристичного бізнесу; 

23 червня 2018 року з метою підтримки розвитку туризму на територіях 

об’єднаних територіальних громад взято участь у благодійному велотурі 

“Велорух єднає громаду”, де було презентовано туристичний маршрут по 

території Миколаївської об’єднаної територіальної громади Петропавлівського 

району та обговорено перспективи розвитку туризму на території 

новоствореної об’єднаної громади. 
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Друковані презентаційні матеріали щодо туристичного потенціалу 

області представлені у м. Торонто для представників канадського туристичного 
бізнесу в рамках реалізації масштабного проекту для збільшення потоків 

канадських туристів до України. 

Протягом ІІ кварталу 2018 року облдержадміністрацією спільно з 
громадською організацією “Дніпропетровський міський крейсерський яхт-

клуб”, Січеславським крайовим козацтвом та Дніпропетровською федерацією 

вітрильного спорту було підготовлено проведення ІІІ вітрильної крейсерської 
регати “Козацький шлях – 2018”. 

Структурними підрозділами райдержадміністрацій, виконкомами міських 

рад, що відповідають за розвиток туризму на своїх територіях та об’єднаними 
територіальними громадами постійно ведеться робота з розвитку та 

популяризації власних туристичних об’єктів, шляхом проведення або участі у 

різноманітних виставково-ярмаркових заходах, що проводяться на території 
області майже щомісяця. 

Інформаційне забезпечення: 

На сайті облдержадміністрації створений розділ “Спорт, дозвілля та 
туризм” з відповідними підрозділами, де висвітлена інформація щодо місць 

туристичної привабливості, туристичних маршрутів та діяльності організацій 

туристичної спрямованості. Події, що відбуваються на території області 

висвітлюються в рубриці “Новини” та поширюються через соціальну мережу 
Фейсбук. Інформація про наявність місць розміщення туристів (готелі, хостели 

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

та архітектури поширюється на офіційних сайтах райдержадміністрацій, 
міських рад та об’єднаних територіальних громад. 

Також, інформаційне забезпечення діяльності у сфері туризму 

здійснюється шляхом застосування стендів, банерів, мобільних інформаційних 
наметів, розповсюдженням буклетів, брошур, листівок та іншої друкованої 

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

наліпки, браслети, сумки, пакети тощо) під час проведення заходів. 
На сьогодні розробляється бренд-бук Дніпропетровської області. У свою 

чергу, бренд міста розроблений у містах: м. Дніпро та м. Кривий Ріг. 

Розвиток туристичної інфраструктури: 
У звітному періоді в області відбулось відкриття двох туристичних 

інформаційних центрів у м. Дніпро та смт Петриківка Петриківського району та 

створене екскурсійне бюро у м. Павлоград. 
Забезпечуються умови безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів туристичної інфраструктури 

шляхом пониження бордюрів на тротуарах, встановлення пандусів, 
влаштування додаткового зовнішнього освітлення, приладів звукового 

інформування, нанесення спеціалізованої дорожньої розмітки та інше. 

У зв’язку з підвищенням зацікавленості населення у відвідуванні 
туристично-привабливих місць, на території області закладами культури, 

спорту, громадськими організаціями постійно розробляються нові туристично-

краєзнавчі маршрути, маршрути спортивного спрямування (піші, велосипедні, 

водні) тощо. 
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Культурно-масова діяльність: 

Культурно-масова діяльність в області розвинута досить широко та 

поступово набуває все більшої актуальності та зацікавленості. Ця діяльність 

впроваджується за всіма формами, а саме: через проведення фестивалів, акцій, 

конкурсів, ярмарків, ігор, змагань, флешмобів та інше. Так, майже усіма 

містами та районами області організовані та проведені заходи присвячені 

відзначенню державних свят (День першого проголошення незалежності та 

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

традиційних свят (Новий Рік, Різдво, Великдень, День захисту дітей, День 

Європи), професійних свят, пам’ятних днів, а також скорботних днів або днів 

жалоби. 

Також проведені спортивні змагання (зі стендового скелелазіння м. Жовті 

Води), чемпіонати (зі спортивного водного туризму, з веслувального слалому  

с. Кочережки). 

З метою організації дозвілля дітей та молоді, в містах та районах області 

створені табори, діяльність яких спрямована на організацію змістового 

дозвілля, всебічне та патріотичне виховання, краєзнавчу діяльність та 

пропаганду здорового способу життя у спілкуванні із природою. У взаємодії з 

громадською організацією “Федерація козацького традиційного бойового 

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

традиційний шостий наметовий вишкіл “Дніпровський СПАС”. Учасниками 

заходу стали 60 молодих людей. 

У травні 2018 року у м. Дніпро на території колишньої 

Новобогородицької фортеці, у рамках фестивалю “Джура-Самар-Фест”, 

відбувся фінальний тур міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

Проведення навчань, семінарів, конференцій тощо: 

22 квітня 2018 року представниками об’єднаних територіальних громад, 

туристичного бізнесу, громадських організацій Дніпропетровської області 

взяли участь у практичному тренінгу “Регіональний туризм: Подія. Заклад. 

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

потенціалу міст та громад; 

26 – 27 червня 2018 року в ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” 

була організована виїзна сесія Наукової ради з туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі та проведено перше засідання 

Мережі знань Асоціації “Національна туристична організація України” у роботі 

якої взяли участь провідні науковці туристичних університетів та профільних 

навчальних закладів у сфері туризму та гостинності. 

Розвиток різних видів туризму: 

На території області проводяться заходи щодо сприяння розвитку різних 

видів туризму. Пріоритетними видами туризму для Дніпропетровської області 

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

сільській (“зелений”). 

Промисловий туризм переважно розвинутий у містах: Дніпро, Кривий 

Ріг, Нікополь. Історичний та культурно-пізнавальний види туризму 
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розвиваються по всій території області шляхом впровадження закладами 

культури та громадськими організаціями різноманітних туристичних 

маршрутів, краєзнавчих екскурсій, пізнавальних походів, експедицій-тренінгів, 

відвідувань природних об’єктів тощо. Сільській (”зелений”) туризм поступово 

розвивається в регіоні через створення садиб. На території області діють такі 

садиби в Петриківському, Синельниківському, Солонянському та Межівському 

районах. 

 

Транспорт, транспортна інфраструктура та розвиток зв’язку 

 

У січні – червні 2018 року усіма видами транспорту перевезено  

49,7 млн тонн вантажів, що на 1,8% менше від обсягу перевезень у 

відповідному періоді попереднього року. Вантажооборот збільшився на 5,0% та 

склав 13019,6 млн ткм. Скорочення обсягів перевезення пов’язано зі 

зменшенням обсягів перевезення вантажів автомобільним транспортом  

(на 11,0%). 

Послугами пасажирського транспорту скористались 160,7 млн пасажирів, 

що на 0,1% менше, ніж у січні – червні 2017 року. Пасажирооборот зріс на 3,1% 

і дорівнював 2668,2 млн пас. км. 

Господарський комплекс області повністю забезпечено вантажними та 

пасажирськими перевезеннями. 

Доходи підприємств області від наданих послуг пошти та зв’язку склали 

1634,4 млн грн, що на 2,1% менше ніж за відповідний період 2017 року.  

 

Агропромисловий комплекс 

 

У І півріччі  2018 року обсяги виробництва сільськогосподарської 

продукції в усіх категоріях господарств збільшились на 10,8% до відповідного 

періоду 2017 року.  

Обсяги виробництва м’яса за січень – червень 2018 року склали 95,7%, 

молока  – 94,6%, яєць – 100,9% до обсягів відповідного періоду минулого року. 

Основними причинами зменшення виробництва м’яса є зменшення 

поголів’я свиней та циклічності виробництва м’яса птиці на промислових 

птахофабриках. 

Зменшення обсягів виробництва молока обумовлене зменшенням 

чисельності корів, як в сільгосппідприємствах так і в особистих господарствах 

населення. 

Зниження обсягів виробництва м’яса відбулося на сільгосппідприємствах 

12 районів області, значними темпами – у Покровському (26,9% до обсягів 

відповідного періоду минулого року), Магдалинівському (41,4%), 

Томаківському (70,5%), Юр’ївському (79,9%), Синельниківському (79,5%). 

Зниження обсягів виробництва молока – на сільгосппідприємствах  

Юр’ївського (91,8% до обсягів відповідного періоду минулого року), 

Синельниківського (97,5%) та Новомосковського (96,6%) районів. 



33                              Продовження додатка 

Під урожай 2018 року в області було посіяно 673,2 тис. га (109,6% до 

площ під урожай 2017 року) озимих зернових культур. Крім того, посівна 

площа озимого ріпаку склала 87,6 тис. га (152,7%). 

Станом на 01 червня 2018 року агропідприємствами області завершено 

посів ярих зернових, технічних культур та овочів – посіяно 532,8 тис. га 

зернових, у т.ч. ранніх ярих зернових культур – 210,5 тис га. Посів пізніх ярих 

зернових культур склав: кукурудзи на зерно – 307,6 тис. га (95,5% до  

2017 року), проса – 5,3 тис. га, гречки – 1,4 тис. га. З технічних культур посіяно: 

соняшнику – 583,6 тис. га (93,6%), ярого ріпаку – 3,5 тис. га (185,2%). 

Завершено посів овочевих культур – висаджено 53,1 тис. га (100,1%) картоплі, 

посіяно 35,4 тис. га (100,4%) овочів. 

Сільськогосподарські підприємства своєчасно підготувались до збору 
урожаю 2018 року – господарства всіх форм власності на 100% забезпечені 
паливно-мастильними матеріалами, відремонтовано зернозбиральну техніку. 
Для приймання зерна з поля підготовлено 394 механізованих токи, для 
зберігання зернових та технічних культур – 74 зернових склади ємкістю понад 
2,6 млн тонн. Для зберігання урожаю картоплі, овочів та фруктів в області 
загальна кількість сховищ складає 62 одиниці.  

У 2018 році  всього до збирання підлягає понад 1122 тис. га зернових та 
зернобобових культур. 

Уже скошено  та обмолочено всього 771,3 тис. га – це 96,5% до площі 
збирання, намолочено 2070,8 тис. тонн при середній урожайності 26,9 ц/га  
(у 2017 році 31,7 ц/га), у т.ч. ячменю з площі 250,6 тис. га намолочено   
532,0 тис. тонн при середній урожайності 21,2 ц/га, пшениці обмолочено  
495,6 тис. га (97,4 % до площі збирання), намолочено 1499,4 тис. тонн при 
середній урожайності 30,3 ц/га (у 2017 році 35,0 ц/га). Завершено збирання 
гороху – з площі 21,2 тис. га намолочено 32,4 тис. тонн, середня урожайність 
склала 15,3 ц/га.  Також завершується збирання ріпаку. Ріпаку накошено  
201,1 тис. тонн з 86,3 тис. га при середній урожайності 23,3 ц/га. 

З 2017 року в області діє Програма підтримки агропромислового 
комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках, затверджена 
рішенням обласної ради від 02 грудня 2016 року № 120-7/VII. З метою 
покращення матеріально-технічного стану кооперативів управлінням 
агропромислового розвитку облдержадміністрації у першому півріччі 2018 року 
підготовлений проект змін до вказаної Програми, уточнені умови, показники 
оцінки ефективності, обсяги і джерела фінансування (розпорядження голови 
облдержадміністрації від 01 червня 2018 року № Р-297/0/3-18 ”Про погодження 
проекту змін до Програми підтримки агропромислового комплексу 
Дніпропетровської області у 2017 –  2021 роках”)  та направлене подання щодо  
внесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання про затвердження 
проекту змін до Програми.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва” (зі змінами), передбачено 

спрямування коштів державного бюджету на підтримку розвитку галузі 

тваринництва, стабілізацію поголів’я худоби та поліпшення її генетичного 
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потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва. 

Станом на 01 травня 2018 року в Дніпропетровській області 48 фізичним 

особам, які подали документи,  нарахована та сплачена дотація в сумі  

110,7 тис. грн. за утримання 145 голів молодняка великої рогатої худоби. 

Агропідприємства Дніпропетровської області співпрацюють щодо 

кредитування з комерційними банками. За І півріччя 2018 року підприємствами 

всіх форм власності залучено кредитів від комерційних банків на суму 

94,1 млн грн. 

Сільськогосподарськими підприємствами за власні кошти з початку 

2018 року закуплено  161 одиницю техніки на суму 235,0 млн  грн, у т.ч. 

23 трактори – 53,5 млн грн, 15 комбайнів – 64,3 млн грн. 

В області діють проекти з залученням іноземних інвестицій: 

Канадський кооперативний зерновий проект “Проект розвитку 

зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні” –  

у смт Васильківка в рамках проекту збудовано та продовжуються пуско-

налагоджувальні роботи на першому кооперативному елеваторі України, 

елеватор готується до здачі в експлуатацію. 

Канадський проект “Розвиток молочного бізнесу в Україні” – у 

Покровському районі в рамках проекту об’єднання кооперативів “Господар” 

продовжує розвивати мережу збору молока. У І півріччі закуплено додатково  

2 молоковози на 4 та 10 тонн і обладнання для 40 нових молокозбиральних 

пунктів, на кінець І півріччя працювало 103 молокозбиральних пункти.  

У 2018 році було заключено договір на вирощування нетелів для сімейних 

ферм-членів молочних кооперативів. Крім того, впроваджується програмне 

забезпечення 1 С у п’яти залучених сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативах “Добробут Андріївки”, “Молочна ріка”, “Первоцвіт”, “Любава” та 

“Жовтневе” з метою налагодження бухгалтерського обліку, проводяться 

навчання бухгалтерів. 

В області ефективно впроваджуються інвестиційні проекти за власні 

кошти підприємств: 

ТОВ “Агрокомплекс “Прайм” – у 2018 році завершений проект 

реконструкції приміщення по відгодівлі 860 голів свиней на рік (вартість 

проекту – 2,5 млн грн) та розпочата  реконструкція корпусу дорощування 

потужністю 840 голів свиней (ремонтні роботи проведені на суму 2,0 млн грн); 

ДП “Націонал Плюс” ПП “Націонал” Царичанського району –  

будівництво молочно-товарної ферми з доїльним обладнанням на 540 голів 

корів (орієнтовна вартість будівельних робіт – 36,2 млн грн); 

ТОВ МВК “Єкатеринославський” Дніпровського району – будівництво  

І черги молочного заводу. 
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Розвиток інфраструктури сільських територій, у тому числі об’єднаних 

територіальних громад 
 

Продовжено роботу з вирішення проблем із забезпеченням 
централізованим питним водопостачанням населення сільської місцевості 
області, яке користується привізною водою. 

З метою забезпечення централізованим водопостачанням та 
водовідведенням населення сільської місцевості, яке до сьогодні користувалось 
привізною водою, у поточному році здійснюється будівництво та ремонт понад 
70 км водопровідних мереж, що надасть можливість забезпечити якісним 
централізованим питним водопостачанням більше ніж 20 тис. сільських 
мешканців.  

Протягом І півріччя виконувалися роботи з будівництва системи 
водопостачання на території об’єднаних громад, а саме: сіл Новомиколаївка, 
Сурсько-Литовське, Сурсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпровського району, 
нового будівництва водогону від ІІ підйому до с. Виводове Томаківського 
району та підвідного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай Широківського 
району; з реконструкції водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ, системи 
водопостачання с. Майорка Дніпровського району, споруд та мереж 
водопостачання с. Військове Солонянського району та підвідного водопроводу 
до с. Новолатівка та с. Інгулець Широківського району. 

У 2018 році на реалізацію 187 інфраструктурних проектів 56 об’єднаних 
територіальних громад передбачено субвенцію з державного бюджету в обсязі 
157 млн грн, з яких протягом І півріччя використано 11 млн грн на: 

ремонт вулиць і доріг населених пунктів у Богданівській, Вербківській, 
Троїцькій, Томаківській та Новолатівській об’єднаних територіальних 
громадах; 

оновлення вуличної освітлювальної мережі з застосуванням 
енергозберігаючих технологій у Нивотрудівській, Верхньодніпровській, 
Вакулівській, Царичанській, Карпівській та Широківській об’єднаних 
територіальних громадах, 

капітальний ремонт закладів освіти у Раївській, Роздорівській, 
Китайгородській та Юр’ївській об’єднаних територіальних громадах; 

будівництві водогону протяжністю 730 м у с. Веселе Межівського 
району, та інші.  

Загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються у 2018 році на 
реалізацію більш ніж 1000 інвестиційних проектів на сільських територіях, у 
тому числі на територіях створених об’єднаних територіальних громад, 
становить майже 3,0 млрд грн. У І півріччі використано 843,0 млн грн. 
 

Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 
 

Споживання електроенергії в цілому по області збільшено в І півріччі 
2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року  
на 374,7 млн кВт год, або на 3,05%, насамперед за рахунок інших споживачів – 
на 43,7 млн кВт год, або на 6,14% та підприємств промисловості –  
на 337,3 млн кВт год, або на 3,75%, але підприємствами водопровідно-
каналізаційного господарства – зменшено на 10,5 млн кВт год, або на 4,72%. 
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За звітній період по області спожито 1855,4 млн куб. м. природного газу, 
в тому числі підприємствами суб’єктами господарювання, що виробляють 
теплову енергію – 388,7 млн куб. м. 

Аналіз споживання енергетичних ресурсів у натуральних показниках 
свідчить про те, що результати роботи з енергозаощадження в цілому по 
області мають позитивний характер.  

За І півріччя 2018 року містами та районами реалізовано 43 проекти та 
заходи з енергозбереження та енергоефективності на загальну суму близько 
27,0 млн грн, з них по містам – 34, що дозволить зекономити 668 т умовного 
палива; по районам – 9, що дозволить зекономити 53,3 т умовного палива.  

Альтернативна енергетика в Дніпропетровській області представлена 
сонячними та вітровою електростанціями, біогазовими установками, 
теплогенеруючими установками для виробництва теплової енергії з біомаси, а 
також використанням вторинних енергоресурсів.  

По області ведеться активна робота з розвитку альтернативної та 
відновлюваної енергетики. На 01 липня 2018 року загальна кількість об’єктів 
альтернативної енергетики складає 150, що у 1,27 рази перевищує показники 
аналогічного періоду 2017 року. Сумарна електрична потужність об’єктів  
84,1 МВт, показники якої за звітній період збільшились на 15,5 МВт або на  
23% порівняно з аналогічним періодом 2017 року. У тому числі сонячних 
електростанцій, що отримали зелений тариф, 20 шт, сумарною потужністю  
32,5 МВт.  

За 6 місяців 2018 року об’єктами альтернативної енергетики вироблено 
електричної енергії 56535,5 тис. кВт. год, у тому числі об’єктами сонячної 
енергетики 18059 тис. кВт. год, що значно перевищує показники 2017 року, а 
саме у 2,28 рази.  

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в 
Дніпропетровській області за І півріччя 2018 року дорівнює 17,95%, що на 
0,99% більше ніж за аналогічний період 2017 року. 

Обсяг теплової енергії, виробленої в області з альтернативних джерел 
енергії за І півріччя 2018 року складає 1861,5 тис. Гкал, що на 1262,1 тис. Гкал 
більше ніж за І півріччя 2017 року. 

За звітній період введено в експлуатацію 12 об’єктів альтернативної 
енергетики, сумарною потужністю 16,362 МВт, у тому числі 8 об’єктів 
сонячної енергетики сумарною потужністю 14,649 МВт, що на 6,6 МВт більше 
ніж за аналогічний період 2017 року. 

У містах Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Павлоград, Покров, а також у 
Томаківській та Карпівській об’єднаних територіальних громадах активно 
впроваджується механізм енергетичного менеджменту та енергетичного 
моніторингу в бюджетних установах, станом на 18 липня 2018 року кількість 
об’єктів охоплених енергомоніторингом дорівнює 1053, що складає 26% від 
загальної кількості бюджетних установ області за даними Державної 
казначейської служби України. 

Розрахунки за електроенергію у січні – червні 2018 року склали 100,6% 
до нарахованого, у тому числі: промисловості – 100,2%, підприємств ЖКГ – 
104,5%, організацій, що фінансуються з державного бюджету – 85,8%, з 
місцевих бюджетів – 99,6%, населення – 99,3% до нарахованого.  



37                              Продовження додатка 

Повністю за спожиту електроенергію розрахувалися міста:  
Дніпро (102,7% до нарахованого), Вільногірськ (100,2%), Кривий Ріг (101,3%), 
Нікополь (100,1%), Павлоград (103,8%), Першотравенськ (102,8%), 

Тернівка (102,8%) та Васильківський (104,0%), Дніпровський (101,2%), 
Криворізький (102,0%), Межівський (100,1%), Нікопольський (104,3%), 
Павлоградський (101,6%), Петриківський (101,4%), Синельниківський 
(108,8%), Широківський (100,1%) райони. 

Найнижчі сплати у містах: Жовті Води (95,6% до нарахованого), 
Синельникове (96,0%), Марганець (97,6%) та Царичанському (92,5%), 
Синельниківському (92,2%), Софіївському (92,7%), Магдалинівському (93,1%), 
Апостолівському (93,8%), Криничанському (94,4%) районах.  

Фактична сума коштів, сплачених підприємствами теплоенергетики 
станом на 01 липня 2018 року становить 2039,8 млн грн, тобто при 
нарахуваннях 1885,9 млн грн, рівень розрахунків становить 108,2%. (у тому 
числі: 1102,5 млн грн або 58,5% від нарахувань НАК “Нафтогаз України” 
віднесені в оплату січня – червня 2018 року, 937,3 млн грн – віднесені в оплату 
минулих періодів). 

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. 
 

Охорона навколишнього природного середовища 
 

З метою зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у 
довкілля, збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та 
рослинного світу, створення безпечних умов для життєдіяльності та в рамках 

Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної 
безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI (зі змінами)  
(далі – Програма), підприємствами-забруднювачами за власні кошти                      
у 2018 році розпочато реалізацію 254 природоохоронних заходів, з яких  
38 – з кінцевим терміном виконання у 2018 році. Протягом І півріччя 
реалізовано 96 природоохоронних заходів. 

Орієнтовно на реалізацію заходів Програми заплановано понад 

3,0 млрд грн власних коштів підприємств, протягом І півріччя інвестовано 
близько 1,7 млрд грн, що на 23% більше аналогічного показника минулого 
року. 

Провідними підприємствами області ПАТ “Дніпровський меткомбінат”, 
ПрАТ “ХайдельбергЦемент Україна”, ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”,  
ПАТ “Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод”, 
ПАТ “Нікопольський завод феросплавів” продовжується реалізація заходів з 
модернізації та реконструкції виробництв, заходів з енергозбереження, 

зменшення впливу на навколишнє природне середовище. 
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З обласного бюджету на впровадження 48 природоохоронних заходів, 

спрямованих на розв’язання екологічних проблем найбільш техногенно 

навантажених регіонів області, передбачено 482,1 млн грн.  

Потягом І півріччя 2018 року використано 155,6 млн грн та виконано 

заходи з ліквідації наслідків підтоплення м. Марганець та масиву Веселі Терни 

і житлових масивів у районі балки Кандибіна у Кривому Розі. Тривають роботи 

з відновлення гідрологічного режиму оз. Попасне на території Обухівської 

селищної ради Дніпровського району, відновлення водності та екологічного 

стану р. Заплавка у Магдалинівському районі, захисту від підтоплення та 

поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт Кринички 

Криничанського району, реконструкції каналізаційних мереж і очисних споруд 

м. П’ятихатки. У межах селищ Сурсько-Литовське та Сурсько-Клевцеве 

Дніпровського району розчищають річку Мокра Сура, в Криничанському  

районі – річку Базавлук.  Ці проекти врятують від підтоплень більше 150 тисяч 

жителів регіону. 

Придбано 11 комбінованих дорожніх машин для виконання робіт із 

санітарного очищення та благоустрою населених пунктів області. 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 

З метою зниження рівня техногенно-екологічних ризиків в області у 

2018 році продовжувались роботи з мінімізації впливу об’єктів уранових 

виробництв на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. 

На виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального 

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 579  

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

яких за І півріччя освоєно 3,5 млн грн або 41% загального обсягу. 

Це дало змогу забезпечити харчуванням 4491 дитину, відшкодувати 

частину вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів за 

699 зверненнями, надати послуги з зубопротезування 10 особам, надати 

матеріальну допомогу на лікування 177 особам. 

Протягом І півріччя у відділенні відновлювального лікування СМСЧ-9 

міста оздоровлено 175 осіб. 

На інженерний захист території у місті Дніпро від небезпечних зсувних 

процесів з місцевого бюджету спрямовано 5 млн грн (станом на 01 липня  

2018 року освоєно 0,7 млн грн), що дозволило призупинити подальший 

розвиток негативних явищ. 

На інженерне забезпечення спостережень та постійний контроль за 

становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом 

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

195,7 тис. грн. 
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Розвиток житлово-комунального господарства 

 
В області реалізовується регіональна Програма підтримки населення в 

енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на 2015 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 681-34/VI  
(зі змінами). З метою стимулювання населення до впровадження 

енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, 

залученого на придбання енергоефективного обладнання в Дніпропетровській 
області банками АТ “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АТ КБ “Приватбанк” та  

АТ “Укрексімбанк”, що залучені до програми, надано кредитів фізичним 

особам на придбання “негазових” котлів, енергоефективного 
обладнання/матеріалів для фізичних осіб, ОСББ/ЖБК, на суму 309,3 млн грн у 

тому числі для ОСББ (ЖБК) на суму 39,0 млн грн. 
У поточному році укладено 7280 договорів про реструктуризацію 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг та погашення 
заборгованості за попередні періоди (19,0% від загальної кількості укладених 
договорів по Україні) на загальну суму 47,6 млн грн, з яких 19,9 млн грн було 
утримано на користь підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг. 

З метою благоустрою населених пунктів та приведення у належний стан 
дорожнього господарства області містами виконувались заходи з благоустрою, 
спрямовані на поліпшення стану навколишнього природного середовища, 
озеленення і приведення у належний санітарний стан населених пунктів 
області: ліквідовано 2160 стихійних сміттєзвалищ, упорядковано 20379,4 га 
території парків, скверів, алей та прибудинкових територій, висаджено дерев – 
13909 од, висаджено кущів – 13767 од, площа нових газонів та квітників –  
16,61 га, протяжність очищених від сміття берегів – 967,6 км, протяжність 
прибраних від сміття доріг – 6677,64 км. 

На сьогодні в області створено 2780 ОСББ, що становить 13,7 % від 

загальної кількості житлових будинків (20239 будинків), у тому числі  71 – у 

поточному році. Лідери з створення ОСББ – це міста Дніпро, Кривий Ріг, 

Нікополь, Марганець та Павлоград. 
ОСББ обслуговують 2983 багатоквартирних будинки області загальною 

площею 10519,4 тис. кв. м, що становить 24,8% від загальної площі 
багатоквартирного житлового фонду (за даними Мінрегіону на сьогодні 
Дніпропетровська область посідає перше місце по кількості створених ОСББ). 
 

Освіта 
 

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. У І половині  

2018 року було придбано 11 нових шкільних автобусів для покращення 

підвезення учнів до закладів освіти області. У 2018 році підвезення учнів до 

закладів освіти у області забезпечують 411 автобусів. 
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Усі загальноосвітні навчальні заклади денної форми навчання (100%) 

забезпечені комп’ютерною технікою, використовують її у навчально-

виховному процесі та підключені до мережі Інтернет. 

У січні – червні 2018 року виконано ремонти у 258 закладах освіти, 

зокрема встановлено 1345 металопластикових вікон загальною площею  

5983,9 кв. м. 

У І півріччі 2018 року створено 435 додаткових місць дошкільної освіти: 

відкрито 1 заклад дитячої освіти  на 110 місць (м. Кам’янське – 1/110, створено 

8 НВК на 95 місць (м. Дніпро – 7/80; Межиріцька об’єднана територіальна 

громада (Павлоградський район, с. Булахівка – 1/15); відкрито 11 додаткових 

груп у діючих закладах дошкільної освіти на 230 місць (м. Дніпро – 4/80;  

м. Кривий Ріг – 2/40; м. Павлоград – 4/90, с. Голубівка Новомосковський               

район – 1/20).  

У звітному періоді 2018 року проведено роботи по капітальному ремонту  

(вищі навчальні заклади – 3 заклади: м. Жовті Води – 1, м. Дніпро – 2; 

навчально-реабілітаційні центри – 2 заклади: м. Кривий Ріг – 1, м. Дніпро – 1); 

та реконструкцію 3 закладів (вищі навчальні заклади – м. Дніпро – 1, 

навчально-реабілітаційні центри – м. Кривий Ріг – 1, позашкільні заклади – 1  

м. Дніпро). 

 

Охорона здоров’я 

 

У сфері охорони здоров’я, з метою забезпечення рівня доступності 

населення до медичних послуг та ефективного обслуговування населення, 

упродовж І півріччя 2018 року забезпечено: 

функціонування 60 центрів з 424 амбулаторіями загальної практики – 

сімейної медицини, у тому числі у містах – 185 амбулаторій, в сільських 

районах – 239 амбулаторій; 

створення 2 центрів первинної медико-санітарної допомоги в об’єднаних 

територіальних громадах (а саме: у комунальному некомерційному 

підприємстві “Центр первинної медико-санітарної допомоги Криничанської 

селищної ради”, у комунальному некомерційному підприємстві “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Жовтоводської міської ради 

Дніпропетровської області”; 

додаткове відкриття 3 амбулаторій у містах Марганець та Жовті Води; 

практику 1333 лікарів загальної практики – сімейних лікарів та  

2401 медичної сестри загальної практики, якими обслуговується 87% населення 

області, у тому числі дитячого – 80,2%; 

надання житла 3 медичним працівникам; 

функціонування 5 станцій швидкої медичної допомоги з мережею                    

112 пунктів базування швидкої медичної допомоги, що фінансуються з 

обласного бюджету, що дозволило досягти принципу екстериторіальності; 

дію єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби, що 

складається з двох центрів щодо прийняття викликів у містах Дніпро та Кривий 

Ріг. 
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За кошти місцевих бюджетів для закладів первинної медико-санітарної 

допомоги (амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти) придбано: 

обладнання (на суму 13294,3 тис. грн), у тому числі медикаменти для надання 

невідкладної допомоги (2346,15 тис. грн), проведено поточні ремонти закладів 

первинної медичної допомоги (3000,15 тис. грн). 

Створено 5 госпітальних округів (Павлоградський, Нікопольський, 

Кам’янський, Криворізький та Дніпровський). 

В області приділяється особлива увага забезпеченню кваліфікованою 

медичною допомогою ветеранів та учасників війни. 

Станом на 01 липня 2018 року для надання стаціонарної медичної 

допомоги ветеранам війни в області функціонує 713 ліжок, у тому числі 240 

ліжок у складі 2 госпіталів для ветеранів війни.  

Кількість ветеранів війни, які перебувають на обліку в лікувально-

профілактичних закладах Дніпропетровської області становить 82,2 тис. осіб, з 

них біля 12,5 тис. осіб з обмеженими можливостями.  

Комплексні профілактичні огляди пройшли 49,3 тис. ветеранів війни 

(60%) від загальної кількості ветеранів, які знаходяться на обліку. 

Станом на 01 липня 2018 року у лікувально-профілактичних закладах 

області стаціонарно проліковано 3072 ветеранів, у тому числі в  

КЗ “Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни” – 1657 ветеранів. 

Санаторно-курортне лікування отримали 752 ветерани. 

Протягом І півріччя 2018 року підключено до електронної системи 

охорони здоров’я 59 (98,3%) центрів первинної медико-санітарної допомоги, у 

тому числі міст – 31 (96,9%), сільських районів – 28 (100%); амбулаторій –  

420 (99,1%), у тому числі міст – 185 (98,9%), сільських районів – 235 (99,2%).  

На цей час зі старту національної кампанії “Лікар для кожної сім’ї” за 

оперативними даними підписали декларацію про вибір лікаря з 1476 лікарями 

(95,3%), які надають первинну медичну допомогу, 830164 пацієнти (25,69%). 

Середня кількість декларацій на одного лікаря – 562. 

У напрямі профілактики та лікування серцево-судинних захворювань на 

базі КП “Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії” ДОР” проведено 1072 коронарографій та 358 стентувань 

коронарних судин, проліковано 2576 хворих. За січень – червень 2018 року 

проведено 78 оперативних втручань на серці 67 дітям. 

Станом на 01 липня 2018 року у Дніпропетровській області на базі  

5 лікувально-профілактичних закладів замісну ниркову терапію методом 

гемодіалізу отримують лікування 334 хворих, 69 хворих лікується амбулаторно 

методом перитонеального діалізу.  

На теперішній час у Дніпропетровський області функціонує  

4 перинатальні центри: 

КЗ “Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” 

ДОР”, в якому відбулося 1830 пологів, з них 10% – передчасних; 

КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр 

матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва “ДОР”, в якому відбулося 836 пологів; 
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КЗ “Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР”, в якому 
відбулися 1071 пологи, з них 13,1% передчасних; 

перинатальний центр ІІ рівня в складі багатопрофільної лікарні  
КЗ “Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9” ДОР”, відбулося  
1004 пологів.  

 

Розвиток інформаційного простору 
 

Протягом І півріччя 2018 року постійно проводилися наради, робочі 
зустрічі, урочисті заходи за участю керівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з 
журналістами. Також проводилися семінари з питань реформи місцевого 
самоврядування та децентралізації, бізнес-семінари для підприємців, зокрема з 
питань виходу на міжнародний рівень, стосовно роботи у системі ProZorro, 
тренінги для бізнесменів-переселенців щодо адаптації у бізнес-середовищі 
регіону, консультації для підприємців стосовно проекту iGov., круглі столи із 
залученням обласної влади, підприємців,  іноземних партнерів тощо.  

Усі заходи супроводжувалися розміщенням релізів на сайті 
облдержадміністрації, широким висвітленням у  друкованих та електронних 
засобах масової інформації (далі – ЗМІ).  

Щоденно готується  та доводиться до редакцій ЗМІ  та  інтернет-ресурсів 
оперативна достовірна інформація з питань діяльності облдержадміністрації, 
обласної ради та інформація щодо висвітлення подій державного значення. 

Забезпечується  всебічний моніторинг ЗМІ та комунікацій на предмет 
інформаційної безпеки з метою оперативного реагування на прояви 
сепаратизму та тероризму; щодо пріоритетних питань державної політики,  
діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування; здійснюється моніторинг медіа активності  керівництва 
облдержадміністрації у ЗМІ та у мережі Інтернет; забезпечує інформаційні та 
організаційні послуги щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади й 
органів місцевого самоврядування області через інформаційні агентства мережі 
Інтернет (офіційні веб-сайти). 

На постійній основі запроваджено брифінги голови облдержадміністрації, 
його заступників, радників та керівників структурних підрозділів. Щотижня 
керівництво облдержадміністрації публічно звітує про роботу. Крім того, 
представники облдержадміністрації систематично беруть участь у програмі 
“Грані” на  34 телеканалі. Також інформування населення проводиться через 
розміщення інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, розсилку 
прес-релізів на всі інтернет-видання регіону та друковані засоби масової 
інформації. Щоденно готується та доводиться до редакцій ЗМІ та інтернет- 
ресурсів оперативна та достовірна інформація з питань діяльності  
облдержадміністрації, а також актуальних питань державної інформаційної 
політики.  

Протягом І півріччя 2018 року стосовно розвитку державно-приватного 
партнерства у регіоні за участю керівництва облдержадміністрації та 
структурних підрозділів відбулося  6 круглих столів, 15 прес-конференцій,  
14 публічних щотижневих звітів, 14 прес-турів для журналістів. 
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Щомісяця у ЗМІ розміщується близько 7000 інформаційних повідомлень 

про діяльність облдержадміністрації, з них: близько 6000 – у регіональних та 

1000 – у національних ЗМІ, у тому числі: 350 телевізійних сюжетів,                           

150 публікацій у друкованих ЗМІ, 6500 інтернет-повідомлень.  

Забезпечено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

військово-політичної ситуації в країні та заходів безпеки щодо попередження 

терористичної загрози, реформування місцевого самоврядування та 

децентралізації,   про роботу органів влади стосовно надання соціальної та 

психологічної допомоги учасникам АТО та вимушеним переселенцям із зони 

антитерористичної операції, впровадження  енергоефективних технологій, 

нових правил надання субсидій на житлово-комунальні витрати, поступового 

переведення адмінпослуг в онлайн-режим та роботи ЦНАПів, упровадження 

системи електронних державних закупівель “ProZorro”. Активно 

висвітлювались призовні кампанії та матеріали, спрямовані на заохочення до 

служби у контрактній армії, тема патріотичного виховання молоді тощо.  

На всіх телеканалах області систематично транслювались тематичні 

соціальні ролики, зокрема за такими темами: децентралізація та розвиток 

об’єднаних територіальних громад, енергозбереження та стимулювання  

запровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях, безпека 

життєдіяльності,  надання субсидій, реалізація правопросвітницького проекту 

“Я маю право”, впровадження безвізового режиму, військова служба, 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, протидія 

торгівлі людьми, проведення фестивалю “Пісні, народжені в АТО” тощо. 

Завдяки реалізації заходів вдалося забезпечити: стабілізацію суспільно-

політичної ситуації в регіоні, посилити заходи безпеки на стратегічно важливих 

об’єктах, готовність оперативно реагувати на можливі терористичні загрози; 

успішне проведення призовних кампаній; допомогу учасникам АТО та 

переселенцям; збільшення кількості наданих адмінпослуг та субсидій на 

житлово-комунальні витрати через Інтернет; успішне продовження процесу 

децентралізації; зменшення корупційних ризиків у сфері держзакупівель 

завдяки впровадженню системи “ProZorro”. 

Шляхом наповнення офіційного веб-сайту облдержадміністрації в розділі 

“Громадянське суспільство”, забезпечується оперативне та всебічне 

інформування користувачів мережі Інтернет про актуальні питання, події та 

явища, пов’язані з розвитком громадянського суспільства в області. 

З метою розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській 

області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної і 

регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства проводилися  

зустрічі інститутів громадянського суспільства, засідання дискусійного клубу 

“Дніпро LIVE”, єдині Дні інформування населення,  організовувалися 

фотовиставки та флеш-моби патріотичного спрямування тощо. 
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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 та підтримки в актуальному стані 

інформації на ньому. 

Забезпечено технічну підтримку системи передачі даних з районними 

абонентами системи інформаційно-аналітичного забезпечення (22 райради,                

22 райдержадміністрації, управління райдержадміністрацій, 222 сайти 

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

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

Відповідно до рекомендацій стосовно реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події України (ComputerEmergencyResponseTeamofUkraine  

(CERT-UA) – спеціалізований структурний підрозділ Державного центру 

кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України) підготовлено порядок використання окремого 

програмного забезпечення та змін реквізитів доступу до відповідних ресурсів. 

Спеціалістами КП “ГІКНВЦ” ДОР” проводиться постійний моніторинг 

комплексної системи захисту інформації системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення облдержадміністрації. Оновлюється відповідне програмне 

забезпечення. У разі виявлення шкідливого програмного забезпечення, ці 

зразки відсилаються до Державного центру кіберзахисту та протидії 

кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України. 

Також спеціалісти КП “ГІКНВЦ” ДОР” беруть участь у відповідних 

семінарах з питань захисту інформації. Відпрацьовуються запити до 

Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України стосовно блокування або 

розблокування сумнівних сайтів (бібліотек, тощо). 

 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 

Протягом січня – червня 2018 року на обліку в службі зайнятості 

перебувало майже 31,9 тис. молодих людей у віці до 35 років, 

(працевлаштовано майже 12,4 тис. осіб), з них безробітної молоді понад  

21,7 тис. осіб (працевлаштовано понад 8,3 тис. осіб). Одноразову допомогу по 

безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 24 особи віком 

до 35 років. 
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Протягом І півріччя 2018 року на нові робочі місця працевлаштовано 

425 осіб, за яких роботодавцям надається компенсація витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, із них  

217 належать до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню. Серед працевлаштованих на нові робочі місця з наданням 

компенсації роботодавцям 3 особи належать до молоді, яка вперше 

приймається на роботу.  

За оперативними даними впродовж І півріччя 2018 року проведено 

більше 2,2 тис. семінарів та міні-семінарів. 

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

зайнятості, було надано профорієнтаційні послуги понад 30,6 тис. особам віком 

до 35 років. 

Впродовж січня – червня 2018 року в навчальних закладах області за 

направленнями центрів зайнятості проходили професійне навчання майже 

2,1 тис. осіб з числа безробітної молоді, що складає 32% від загальної кількості 

безробітних, які проходили навчання в звітному періоді. 

Найбільшим попитом серед молоді користувались такі професії: 

електрогазозварник, касир (у банку), контролер-касир, кравець, кухар, 

манікюрник, молодша медична сестра з догляду за хворими, перукар  

(перукар-модельєр), продавець непродовольчих товарів, водій тролейбуса, 

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, стропальник, та 

напрямки підвищення кваліфікації: “Основи Web-дизайну: створення та 

супроводження веб-вузла”, “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”, “Дотримання безпечного 

ведення робіт на підприємствах металургійної та машинобудівної галузі”, тощо. 

З числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, які перебувають на 

обліку, послуги  професійного навчання з урахуванням рекомендацій медико-

соціальних комісій впродовж січня – червня 2018 року отримували 75 осіб з 

числа безробітних. 

Профнавчання осіб з обмеженими фізичними можливостями  

проводилось з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації 

та потреб ринку праці за такими професіями: оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення та кравець. Підвищення кваліфікації безробітних 

даної категорії здійснювалось за навчальними програмами “Комп’ютеризація 

бухгалтерського обліку”, “Основи охорони праці та правове регулювання 

взаємовідносин у сфері послуг”, “Основи охорони праці та правове 

регулювання взаємовідносин у сільському господарстві”, а також інші. 

Протягом звітного періоду продовжувалась профорієнтаційна робота з 

старшокласниками загальноосвітніх навчальних закладів. У січні – червні 

2018 року проведено 1229 заходів для учнівської молоді у форматі: 

професіографічних екскурсій, профінформаційних та профорієнтаційних 
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уроків, інтерактивних заходів для молоді, акцій випускник, ярмарок кар’єри, 

ярмарок професій, днів відкритих дверей центру зайнятості та днів відкритих 

дверей навчальних закладів, презентацій. 

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

період січня – червня 2018 року проведено 207 профорієнтаційних заходів, в 

яких взяли участь 6722 учні загальноосвітніх шкіл області.  

У рамках профорієнтаційного проекту “Професія поряд” за звітний 

період проведено 25 Skype-презентацій навчальних закладів, в яких прийняв 

участь 571 учень шкіл регіону.  

З метою ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного 

зростання та кар’єрні можливості для молоді проведено масштабний 

профорієнтаційний захід – “День кар’єри”. За період квітень – травень  

2018 року проведено 4 профорієнтаційні заходи, в яких взяли участь 1384 учні 

загальноосвітніх шкіл області та роботодавці м. Дніпро, м. Кам’янське,  

м. Павлоград та м. Марганець. 

Спільно з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти                                

у Дніпропетровській області у рамках декад робітничих професій (галузей 

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

6 заходів для 605 школярів міста Дніпро та області.  

 

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Протягом І півріччя 2018 року: 

проведено 958 профілактичних рейдових заходів “Діти вулиці”, під час 

яких виявлено 110 дітей, з них вилучено з вулиці, з сім’ї, з комп’ютерних та 

розважальних закладів, знайдено та підкинуто 73 дитини. Із загальної 

чисельності дітей, виявлених під час проведення рейдів, 39 влаштовано до 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 15 – до закладів охорони 

здоров’я, 2 – повернено до навчальних закладів, 17 – повернено в сім’ю; 

влаштовано під опіку (піклування) – 379 дітей, та до прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу – 110 дітей. 

В області функціонує одна патронатна сім’я, у якій перебуває 3 дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

Протягом І півріччя 2018 року в рамках програми захисту прав дітей та 

розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на  

2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 жовтня  

2015 року № 683-34/VI (зі змінами) проведено наступні заходи: 

до Дня сім’ї проведено виїзну екскурсію до Новомосковського р-ну, 

Троїцький собор, с. Хащове (зоопарк), для 150 вихованців дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей;  

проведено обласне свято до Дня захисту дітей, 1900 дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних 

життєвих обставинах переглянули циркову виставу, отримали харчування та 

подарунки; 
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проведена обласна акція до Дня Конституції України, 280 дітей-сиріт та 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах отримали подарунки; 

проведено закупівлю вітальних листівок, свідоцтв, подарунків до 

урочистого вручення стипендії голови облдержадміністрації 120 дітям-сиротам 

та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 

Культура 

 

Протягом І півріччя 2018 року відбувалась підготовка до видавництва 

збірки “Пам’ятки історії та культури міста Нікополь”. Визначено виконавця 

послуги. Завершено підготовку збірки до друку. 

Впродовж квітня – червня 2018 року здійснювалась підготовка до друку 

книги “Трагічне минуле: документи свідчать”. 

Протягом І півріччя 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 100 працівників культури підвищили свою 

кваліфікацію, що забезпечило якісне оновлення роботи творчих колективів 

області. 

23 – 24 березня 2018 року у КВНЗ “Дніпропетровська академія музики 

імені М.Глінки” пройшов Міжнародний форум виконавців на народних 

інструментах у рамках Інтернаціонального музичного фестивалю “Музика без 

меж”. 

У ОКВНЗ “Дніпропетровський театрально-художній коледж” 

запроваджено активну просвітницьку роботу з популяризації Петриківського 

розпису. 

05 – 10 лютого проведено виставку “Спадковість поколінь” та 6 майстер-

класів з Петриківського розпису у Національному історико-культурному 

заповіднику (м. Чигирин); 

26 – 31 березня проведено 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 – 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. 

29 – 31 березня 2018 року проведено Х Міжнародний фестиваль-конкурс 

юних баяністів та акордеоністів імені Миколи Різоля. 

22 – 29 квітня 2018 року – проведення Днів культури Ізраїлю. 

Протягом березня – червня 2018 року відбулася підготовка та проведення 

І відбіркового туру обласного дитячо-юнацького фестивалю “Z_ефір” в містах 

Дніпропетровської області. Всього в конкурсі приймали участь майже 20 тисяч 

дітей. 
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17 травня 2018 року відбувся “Всесвітній День вишиванки”. 

У музейних закладах обласного підпорядкування відбулися 50 сучасних 

виставок музейних експонатів, театралізованих та музичних інтерактивних 

музейних виставок для цільових аудиторій.  

З метою реалізації удосконалення бібліотечної справи та розвитку 

читання науково-методичний центр КЗК “Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія” розробили регіональний проект “Електронний каталог”. У І півріччі 

2018 року 31 бібліотека області підключена до електронного каталогу.  

Проведено обласний семінар-тренінг “Інформаційно-бібліотечні ресурси: 

проблеми формування, використання, доступу” для працівників відділів 

комплектування і обробки літератури та бібліографів міських і районних ЦБС. 

До святкування Дня Конституції України працівники бібліотеки провели 

просвітницьку акцію “Розмовляй українською правильно”, до Дня пам’яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проведено 

святкову вуличну акцію “На хвилях пам’яті”. 

Проведено літературно-краєзнавче свято з нагоди 100-річчя від дня 

народження славетного земляка О.Т.Гончара “Людина світу – син Дніпра”. 

У сфері популяризації та доступності театральної діяльності мистецькими 

колективами театрально-концертних закладів області здійснено 57 виступів в 

сільських районах та малих містах області. 

5 – 9 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. 

Для створення сприятливих умов навчання дітей, юнацтва та підготовки 

майбутніх митців для 5 шкіл естетичного виховання було придбано цифрове 

фортепіано, системний блок та багатофункціональний пристрій потокового 

друку, скрипку та акустичну систему та інші музичні інструменти. 

 

Фізичне виховання та спорт 

 

З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною 

культурою і спортом протягом І півріччя 2018 року проведено: 

346 обласних зональних та фінальних змагань, в яких взяли участь  

17057 представників учнівсько-студентської молоді; 

підготовку 1171 членів збірних команд України з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту; 

124 обласних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту із 

залученням 11,7 тис. спортсменів; 

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

2500 осіб; 

обласний етап Всеукраїнського забігу ”Зелена міля 2018” в якому взяли 

участь студенти 20 навчальних закладів – 500 учасників. 
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Ведеться плановий ремонт басейну у комунальному позашкільному 

навчальному закладі “Дитячо-юнацька спортивна школа №1” Криворізької 

міської ради міста Кривий Ріг. 

Охоплення населення всіма формами фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи становить 22,8% від загальної численності населення 

області. Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина знаходиться серед 

лідерів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в Україні. 

 

Розвиток громад 

 

Протягом 2015 – 2018 років в області створено 60 об’єднаних 

територіальних громад (далі – ОТГ), в яких пройшли перші вибори депутатів 

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

міського голови (це найбільша кількість ОТГ в Україні). 

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

сільського населення області. Їх площа складатиме понад 15 тис кв.км (понад 

50% від площі області). 

З початку року до бюджетів ОТГ Дніпропетровщини надійшло майже 

800 млн грн. Доходи об’єднаних громад регіону продовжують зростати.  
Цього року буде спрямовано понад 2 млрд грн на реалізацію понад 500 

проектів. 
Це школи, садочки, дороги, водоводи, ЦНАПи, центри безпеки тощо. 
За власні кошти ОТГ в основному здійснюють освітлення вулиць, 

тепломодернізацію (утеплення фасадів, заміну вікон, ремонт покрівлі) закладів 
соціально-гуманітарної сфери, ремонт доріг. 

Окрім власних коштів, на розвиток інфраструктури ОТГ спрямовано 
80% обласного бюджету розвитку, державний фонд регіонального розвитку, 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій, що розподіляється народними 
депутатами та інші видатки. 

За рахунок цих коштів буде освітлено вулиці, відремонтовано дороги, 
побудовано та реконструйовано заклади освіти та охорони здоров’я. 

Відкрито після реконструкції опорну школу – КЗО “Солонянське НВО”. 

Це вже 3 навчальний заклад, який капітально відремонтували за останні 2 роки.  

Оновлені класи – з прозорими дверима, яскравою учительською зоною 

біля дошки й учнівською – у нейтральних кольорах. Для малечі початкових 

класів на сходинках – таблиця множення, для старших школярів – українські 

слова з наголосами та неправильні англійські дієслова. 

Після реконструкції школа отримала потужну спортивну базу. Із 

великим та маленьким футбольними полями, волейбольним і баскетбольним 

майданчиками, легкоатлетичними доріжками, ворк-аут зоною. Тепер тут 

проходять районні та обласні змагання, товариські футбольні матчі, тренування 

вихованців дитячих спортивних шкіл. 



50                              Продовження додатка 

Тут працює перший в Україні інклюзивно-ресурсний центр. Понад                  

80 особливих дітей займаються з логопедом, дефектологом, психологом, 

корекційними педагогами. 
Вперше за десятки років відремонтують дитячі садки, зокрема у 

Миколаївській, Межівській, Покровській, Лихівській об’єднаних 
територіальних громадах. На оновлення центрального бульвару кошти 
отримала Васильківська громада. Новий водогін з’явиться в Межівській 
об’єднаній територіальній громаді. 

Крім того ОТГ отримали залишки освітньої субвенції минулого року на 
модернізацію шкіл та дитячих садочків. 

Також ОТГ отримають кошти на розвиток сільської медицини 
(будівництво амбулаторій). 

До кінця року основний напрям буде спрямовано на приєднання громад 
до вже створених ОТГ та міст обласного значення. 

На сьогодні 8 сільських рад прийняли відповідні рішення щодо 
приєднання до 5 ОТГ. Матеріали щодо призначення додаткових виборів 
направлено до ЦВК. 

Також опрацьовуються питання приєднання суміжних сільських громад 
до 7-ми міст обласного значення. 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

директора департаменту 

економічного розвитку  

облдержадміністрації                                                                         А.В.ЧУЙКО 

 

 




