
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

02.09.2019   м. Дніпро   № Р-488/0/3-19 

 

⌐                         ¬      
Про підсумки  

соціально-економічного розвитку  

та виконання обласного бюджету 

за січень – червень 2019 року 

 

 
 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про 

місцеві державні адміністрації”, керуючись рішенням Дніпропетровської 

обласної ради від 07 грудня 2018 року № 396-15/VІI “Про програму соціально-

економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік”, 

враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року 

№ 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами), 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р 

“Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами) та 

розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня 2019 року  

№ Р-102/0/3-19 “Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення 

місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни”, з метою організації виконання 

Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1106-р, Стратегії 

розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року  

№ 561-27/VІ, для підвищення рівня відповідальності місцевих органів влади та 

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, згідно із заходами, 
затвердженими розпорядженнями голови облдержадміністрації від 07 лютого 

2019 року № Р-53/0/3-19 “Про організацію виконання рішення Дніпро-

петровської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 396-15/VІI “Про програму 

соціально-економічного та культурного розвитку області на 2019 рік” та                      

від 10 червня 2019 року № Р-340/0/3-19 “Про підсумки соціально-економічного 
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розвитку та виконання обласного бюджету за січень – березень 2019 року”, 
спрямованими на поліпшення якості життя населення шляхом стабілізації та 

економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, розв’язання 

найгостріших регіональних проблем щодо усунення негативних тенденцій в 

окремих сферах соціально-економічного розвитку міст і районів: 

 

1. Взяти до відома аналітичну довідку про підсумки соціально-

економічного розвитку та виконання обласного бюджету за січень – червень 

2019 року згідно з додатком. 
 

2. Зобов’язати: 

1) голів та виконуючих обов’язки голів райдержадміністрацій: 

Апостолівської – Харченка О.В., Верхньодніпровської – Ковальчука О.Б., 

Магдалинівської – Зражевського В.І., Солонянської – Хрипка І.В., 

Новомосковської – Горбенка П.А., Покровської – Рибачука В.П. сприяти 

вирішенню проблемних питань, які негативно впливають на роботу 

промислового сектору районів, та залученню інвестицій в промисловість 

району з метою модернізації та реконструкції діючих підприємств; 

Криворізької – Нагайченка С.В., Магдалинівської – Зражевського В.І.,  

Межівської – Гребцова В.І., Петропавлівської –  Солонець І.В. звернути 

особливу увагу на зниження обсягів виробництва м’яса на сільгосп-

підприємствах районів; 

Покровської – Рибачука В.П., Синельниківської – Воробйова В.Б., 

Новомосковської – Горбенка П.А. вжити заходів щодо підвищення обсягів 

виробництва молока на сільгосппідприємствах районів; 

Апостолівської – Харченка О.В., Васильківської – Турченюка С.Л., 

Верхньодніпровської – Ковальчука О.Б., Дніпровської – Сусловича С.В., 

Магдалинівської – Зражевського В.І., Павлоградської – Максимчука С.Є., 

П’ятихатської – Саламаху С.В., Солонянської – Хрипка І.В., Софіївської  

Кисіль А.В., Томаківської – Хведчука В.О., Царичанської – Буленка Р.В., 

Покровської – Рибачука В.П., Широківської – Положешну І.В. та Юр’ївської – 

Скляр Н.О. приділити особливу увагу впровадженню теплогенеруючих 

установок, які працюють на альтернативних видах палива та відновлюваних 

джерелах енергії з урахуванням місцевої сировинної бази, а також своєчасності, 

якості та достовірності інформації для розрахунку частки сумарної потужності 

котелень на альтернативних видах палива та обсягів виробленої теплової 

енергії, яка надається щоквартально; 

Криничанської – Гапіча О.В., Софіївської – Кисіль А.В., Томаківської – 

Хведчука В.О., Юр’ївської – Скляр Н.О. активізувати роботу щодо збільшення 

обсягів введення в експлуатацію загальної площі житла; 

Апостолівської – Харченка О.В., Дніпровської – Сусловича С.В.,  

Нікопольської – Кириченка О.В., Павлоградської – Максимчука С.Є., 

Верхньодніпровської – Ковальчука О.Б. вжити заходів щодо погашення та 

недопущення зростання заборгованості із виплати заробітної плати; 
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Межівської – Гребцова В.І., Юр’ївської – Скляр Н.О. взяти під особистий 

контроль питання щодо збільшення рівня заробітної плати; 
Солонянської – Хрипка І.В., Дніпровської – Сусловича С.В. невідкладно 

сприяти скороченню чисельності безробітних; 

Дніпровської – Сусловича С.В., Томаківської – Хведчука В.О. 
активізувати роботу стосовно залучення прямих іноземних інвестицій; 

 

2) директора департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації Коломойця А.В., виконуючого обов’язки 

директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації  

Псарьова О.С., виконуючу обов’язки директора департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації Квітницьку Т.П., директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Полторацького О.В., начальника управління паливно-

енергетичного комплексу та енергозбереження Кирпичова Е.О., начальника 
управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації  

Першину Н.Г. з метою недопущення стрімкого та одночасного підвищення 

тарифів на ринку товарів та послуг області забезпечити продовження роботи 
щодо моніторингу цінової ситуації на відповідних ринках товарів і послуг. 

 

3. Рекомендувати міським головам: 

Дніпровському – Філатову Б.А., Жовтоводському – Абрамову В.В., 

Кам’янському – Білоусову А.Л., Марганецькому – Жадько О.А.,  
Покровському – Шаповалу О.М. сприяти усуненню причин, що стримують 

розвиток базових галузей промисловості міст, та розповсюдженню інформації 

щодо продукції, яка виробляється підприємствами; 

Дніпровському – Філатову Б.А., Вільногірському – Василенку В.П., 
Жовтоводському – Абрамову В.В., Криворізькому – Вілкулу Ю.Г., 

Павлоградському – Вершині А.О., Першотравенському – Вінницькій О.Р., 

Синельниківському – Зражевському Д.І., Тернівському – Тарелкіну В.В. та 
виконуючому обов’язки Новомосковського міського голови Горошку С.Г. 

тримати на постійному контролі роботи з введення в експлуатацію 

теплогенеруючих установок, які працюють на альтернативних видах палива та 
відновлювальних джерелах енергії, з урахуванням місцевої сировинної бази; 

Дніпровському – Філатову Б.А., Павлоградському – Вершині А.О., 

Жовтоводському – Абрамову В.В., Першотравенському – Вінницькій О.Р., 
Покровському – Шаповалу О.М. звернути увагу та вжити дієвих заходів для 

активізації роботи з введення в експлуатацію загальної площі житла; 

Кам’янському – Білоусову А.Л., Дніпровському – Філатову Б.А., 
Криворізькому – Вілкулу Ю.Г., Жовтоводському – Абрамову В.В. провести 

роботу стосовно погашення та недопущення зростання заборгованості з 

виплати заробітної плати; 
Синельниківському – Зражевському Д.І., Першотравенському – 

Вінницькій О.Р. та виконуючому обов’язки Новомосковського міського голови 

Горошку С.Г. невідкладно опрацювати питання скорочення чисельності 
безробітних; 
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Кам’янському – Білоусову А.Л., Нікопольському – Фісаку А.П., 
Павлоградському – Вершині А.О. взяти під особистий контроль питання щодо 
збільшення рівня заробітної плати; 

Першотравенському – Вінницькій О.Р., Тернівському – Тарелкіну В.В. 
активізувати роботу стосовно залучення прямих іноземних інвестицій. 

 
4. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським 

головам, головам об’єднаних територіальних громад: 
1) ретельно проаналізувати стан виконання планових показників доходів 

загального фонду місцевих бюджетів за І півріччя 2019 року та надходжень 
порівняно з відповідним періодом минулого року, встановити причини 
невиконання планів та зменшення надходжень і забезпечити приведення їх у 
відповідність до наявної  податкової бази та з урахуванням очікуваних  
надходжень доходів до кінця бюджетного року; 

2) спільно з територіальними органами Головного управління ДФС у 
Дніпропетровській області вжити невідкладних ефективних заходів щодо 
покращення розрахунків з бюджетами  платниками податків, не допускаючи 
необґрунтованого зменшення надходжень порівняно з минулим роком та 
зростання податкового боргу; 

3) забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів, у 
тому числі субвенцій з державного бюджету інвестиційного спрямування; 

4) провести аналіз структури кредиторської та дебіторської 
заборгованості бюджетних установ за загальним та спеціальним фондами, 
забезпечити здійснення заходів щодо її скорочення у разі наявності та 
впровадження  заходів щодо недопущення утворення будь-якої заборгованості 
в подальшому. 

 
5. Зобов’язати управління агропромислового розвитку облдерж-

адміністрації вжити заходів щодо врегулювання питання заборгованості за 
надані у 2003 – 2004 роках на поворотній основі з обласного бюджету позички 
сільськогосподарським підприємствам з дотриманням вимог чинного 
законодавства. 

 
6. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації – головним 

розпорядникам бюджетних коштів – відповідно до вимог статей  22, 26 
Бюджетного кодексу України забезпечити здійснення управління бюджетними 
коштами в межах встановлених бюджетних повноважень на 2019 рік із 
забезпеченням цільового, ефективного та результативного використання 
бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. 

 
7. Управлінню паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації 

спільно з міськими головами та головами райдержадміністрацій продовжити 
роботу стосовно шляхів інформування потенційних виконавців енергосервісу 
(ЕСКО) щодо об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження 
енергоефективних заходів. 
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8. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським 

головам та головам об’єднаних територіальних громад спільно з 

департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації 

активізувати роботу з роботодавцями області щодо підвищення рівня 

заробітної плати в області. 

 

9. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, 

голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам розглянути на 

засіданнях колегій райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад 

результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень – 

березень 2019 року, здійсненого Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства на підставі обрахунків 

Державного комітету статистики України за Методикою проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 жовтня 2015 року № 856; оцінки соціально-економічного розвитку 

області за січень – березень 2019 року, здійсненої на виконання доручення 

голови облдержадміністрації від 14 червня 2017 року № 07-43/0/35-17  

 “Про моніторинг та оцінку результативності реалізації державної регіональної 

політики”, розробити та вжити заходів щодо усунення негативних тенденцій в 

окремих сферах соціально-економічного розвитку міст, районів та області 

загалом. 

 

10. Рекомендувати начальникові Головного управління Пенсійного фонду 

України в Дніпропетровській області Козаку Ю.І. спільно з міськими головами 

та головами райдержадміністрацій забезпечити контроль та активізувати 

роботу з метою погашення заборгованості зі сплати внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

 

11. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження            

покласти на департамент економічного розвитку облдержадміністрації, 

контроль – на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень. 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обовʼязки 

голови облдержадміністрації                                                                  Д.І.БАТУРА 

 

 

 
 



Додаток  

до розпорядження голови  

облдержадміністрації 

02.09.2019 № Р-488/0/3-19 

 

 

 

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про підсумки соціально-економічного розвитку та   

виконання обласного бюджету за січень – червень 2019 року 

 

Станом на 01 липня 2019 року в області налічується 47 затверджених 

регіональних програм, спрямованих на досягнення цілей Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI, та 

реалізацію заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку 

області на 2019 рік, затверджених розпорядженням голови облдерж-

адміністрації від 07 лютого 2019 року № Р-53/0/3-19, а саме: 

6 екологічних програм; 

12 програм розвитку реального сектору; 

11 соціальних програм; 

2 науково-технічні програми; 

2 правоохоронні програми; 

9 національно-культурних програм; 

5 інших. 

Аналіз соціально-економічного становища області за підсумками  

січня – червня 2019 року свідчить, що у поточному році область перевищила 

середні по Україні показники за обсягами: 

реалізованої промислової продукції (246,8 млрд грн – 19,3% від усієї 

реалізованої продукції України); 

реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю  

населення – 76,7 тис. грн (в Україні – 30,4 тис. грн); 

експорту (3,5 млрд дол. США) – 1 місце серед областей України зі 

збереженням додатного сальдо зовнішньої торгівлі – 1,21 млрд дол. США; 

виконаних будівельних робіт – 1 місце серед областей України  

(8166,0 млн грн – 12,4% від загальнодержавного обсягу); 

капітальних інвестицій (12,7 млрд грн) – 1 місце серед областей України; 

прямих іноземних інвестицій, у тому числі на 1 особу (1098,4 дол. США, 

по Україні – 781,9 дол. США) – 1 місце серед областей України; 

за темпами зростання: 

індексу промислової продукції – 104,6% (по Україні – 100,5%); 

виробництва валової продукції сільського господарства – 104,6%  

(по Україні – 100,5%); 
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капітальних інвестицій – 142,8% стосовно рівня попереднього року  

(по Україні – 117,8%); 

виконання будівельних робіт – 135,25 (по Україні – 121,2%); 

перевезення вантажів – 108,4% (по Україні – 108,2%); 

роздрібної торгівлі – 112,2% (по Україні – 110,3%); 

заробітної плати –112,6% (по Україні – 109,8%). 

 

Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 

Відповідно до завдань та заходів регіональної Програми розвитку                 

малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області  

на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради  

від 07 грудня 2018 року № 407-15/VIІ, проведено семінари та тренінги для 

навчання представників бізнесу і стартаперів регіону, а саме: 

 “Інтернатура бізнесу: збудуй свою власну справу”, учасники отримали 

практичні поради від найкращих бізнес-коучерів щодо шляхів розвитку своєї 

ідеї бізнесу, написання власного бізнес-плану. Бізнес-тренери навчали 

планувати, бачити свою реальну ціль та надали практичні кейси щодо реалізації 

власного бізнесу, також було обговорено шляхи та засоби, необхідні для 

відкриття власного бізнесу. 

Цього року 2 кращих бізнес-плани будуть презентовані на економічному 

форумі DEF’2019. Де підприємці зможуть знайти інвестора та заявити світу про 

намір втілення свого інноваційного бізнесу; 

“Подолання дефіциту персоналу інноваційними методами”, “Модель 

бізнесу 3.0”, “Управління в умовах обмежених ресурсів”, “Фінансова 

грамотність в умовах чинного законодавства” та “Тест малого бізнесу  

(М-Тест) – складова аналізу регуляторного впливу. Структура М-Тесту. 

Практичні питання під час розробки М-Тесту” для фахівців органів місцевого 

самоврядування щодо вирішення питань з реалізації державної регуляторної 

політики та практичного застосування норм регуляторного законодавства;  

“Матриця створення успішного бізнесу”, на якому підприємці дізналися 

про піраміду організаційного розвитку; унікальність стратегії та маркетингу 

бізнесу як інструменту збільшення прибутку; правильну послідовність 

формування структури бізнесу та інше. 

Також на цей час здійснюється підготовка таких заходів для підприємців 

регіону: “Соціальний бізнес як інструмент розбудови інфраструктури регіону”, 

“Тімбілдінг: створи свою команду”. 

В області створено розвинену інституційну мережу супроводу              

інвестора: ДП “Дніпропетровський інвестиційно-інноваційний центр”,  

КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської 

обласної ради, КЗ “Агентство розвитку Дніпра”, місцеві інвестиційні інституції 

у містах Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг та інших.  При облдержадміністрації 

створені інвестиційний центр та гаряча лінія з питань захисту прав інвесторів, 

протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.  
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На офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.adm.dp.gov.ua) 

створений окремий інформаційний ресурс для бізнесу, у тому числі малого та 

середнього, інвесторів, експортерів. 

Дніпропетровський регіон продовжує співпрацю з міжнародною 

спільнотою. З початку року до області здійснено 42 візити делегацій іноземних 

країн, представників дипломатичних установ, журналістів і міжнародних 

організацій, зокрема:  

представники корейської інвестиційної компанії з технології зеленої 

енергії Кім Се Ге, Лі Джин Хо та Лі Донг Бам, Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, голова представництва “Марубені Корпорейшн” в 

Україні Акіяма Тецуо, американський інвестиційний банкір Чарльз Уайтхед, 

генеральний директор Венчурного фонду “Фенікс”, голова Офісу Ради Європи в 

Україні Мортен Енберг; 

заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Анніка 

Вайдеманн, політичний  офіцер в Представництві Європейського Союзу в 

Україні Дімітрій Горчаков, керівник відділу політики Представництва 

Європейського Союзу в Україні Делла Піаза Фабіо, політичний радник 

Посольства Королівства Бельгія в Україні Версай Майкл;  

міністри закордонних справ Естонської Республіки (Міксер Свен), 

Латвійської Республіки (Рінкевичс Едгар), Литовської Республіки (Лінкявічюс 

Лінас), Республіки Польща (Чапутовіч Яцек), Королівства Данія (Самуельсен 

Андерс), Чеської Республіки (Петршічек Томаш), Віце-міністр економіки та 

інновацій Литовської Республіки Катерина Рояка, консул Посольства Канади в 

Україні Шон Стюарт, віце-консул Посольства Канади в Україні Аннеліс Кенні, 

Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина у м. Донецьк 

Вольфганг Мьоссінгер; 

представники Академії оборони Великої Британії на чолі із заступником 

начальника Академії – директором курсу, комодором Королівських ВМС 

Гебером Акландом. 

Підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на зовнішньому 

ринку, залучення іноземних інвестицій в регіон, підтримка підприємництва – 

складові пріоритетного напряму діяльності Дніпропетровського регіону.  

28 травня 2019 року організовано та проведено бізнес-форум “Литва – 

Україна: досвід Європейського союзу для Дніпра”, спрямований на розбудову 

контактів між литовськими та українськими підприємцями, розвиток 

взаємовигідного співробітництва, а також налагодження довгострокового, 

ділового партнерства. До форуму долучилися представники Дніпро-

петровського регіонального інвестиційного агентства, Міжнародного 

енергетичного кластеру, а також представники дніпропетровських та 

литовських компаній і асоціацій у сфері проектування, виробництва та 

інсталяції в енергетиці, будівельних матеріалів і технологій, IT-послуг. 

http://www.adm.dp.gov.ua/
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Протягом півріччя проведено низку засідань консультативно-дорадчих 

органів, а саме: 

робочу зустріч з керівництвом Ощадбанку у Дніпропетровській області 

щодо обговорення співпраці за програмою “Будуй своє”; 

розширене засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань 

розвитку підприємництва та Регіональної ради підприємців у 

Дніпропетровській області щодо обговорення нової редакції Закону України 

“Про публічні закупівлі”; 

засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку 

підприємництва щодо обговорення організації онлайн-консультацій для 

бізнесу; 

засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку 

підприємництва щодо розробки та затвердження Плану проведення виїзних 

засідань Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку 

підприємництва на 2019 рік; 

виїзне засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань 

розвитку підприємництва у м. Жовті Води щодо обговорення актуальних 

питань у галузі ведення бізнесу. 

Заходи підтримки малого та середнього бізнесу регіону, спрямовані на 

створення нових робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту, а 

також стимулюванню розвитку конкурентоспроможності та інноваційного 

потенціалу регіональної економіки, визначені Стратегією розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. 

У м. Павлоград проведено форум “Грантові та інвестиційні можливості 

для розвитку бізнесу”, на який були запрошені представники бізнесу, 

громадських організацій, банківських установ, керівники підприємств, суб’єкти 

господарювання. На форумі розглядалися питання стратегії розвитку та 

інвестиційна привабливість як міста Павлоград, так і регіону загалом. Також  

спікери з м. Дніпро та м. Київ презентували такі теми: “Гранти для 

українського бізнесу: огляд донорів,  можливості, поради по підготовці 

проекту”; “Огляд можливостей Програми ЄС “Horizon 2020”: Малі та середні 

підприємства (SME instrument) для українських підприємств”; “Успішна 

команда грантового проекту: лідерство, креативність, ефективні комунікації”; 

“Найбільш об’єднана сила незалежних українських підприємців”; “Пріоритетні 

напрями інвестування та механізми підтримки МСБ”. 

Для суб’єктів господарювання м. Павлоград, які займаються 

виробництвом та обігом продуктів харчування, організовано безкоштовний 

освітній семінар за участю спеціалістів Павлоградського міськрайонного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Дніпропетровській області з питань забезпечення системи безпеки харчових 

продуктів. 

Зазначаємо, що з метою посилення ринкових позицій суб’єктів 

підприємницької діяльності та місцевих товаровиробників на споживчому 

ринку, залучення до торгівлі членів селянських фермерських господарств, 
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переробки та торгівлі, а також вжиття заходів зі збільшення обсягів та 

розширення асортименту товарів, в місті Кам’янське проведено 44 ярмарки з 

продажу живих квітів, меду та продуктів бджільництва, організовано виносну 

роздрібну торгівлю у місцях проведення загальноміських, воєнно-патріотичних 

та спортивних заходів. Під час проведення таких заходів було залучено  

51 учасник. 

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).  

Згідно з нормами Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” та з метою реалізації принципу 

послідовності й передбачуваності державної регуляторної політики, на підставі 

пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації – розробників 

проектів регуляторних актів – 10 грудня 2018 року затверджено План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 

2019 рік та 18 січня 2019 року – зміни до нього. Зазначений План та зміни до 

нього оприлюднені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі 

“ОДА”, рубрика  “Регуляторна діяльність” (www.adm.dp.gov.ua). На цей час до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

облдержадміністрації на 2019 рік включено 2 проекти регуляторних актів. 

Проекти регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування регіону з відповідними аналізами регуляторного 

впливу згідно зі встановленими Законом України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 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 2019 року місцевими регуляторними органами 

Дніпропетровської області проведено 142 заходи з публічних обговорень 

проектів регуляторних актів, зокрема 51 громадське слухання, 42 круглі столи, 

3 семінари та 46 форумів і зборів. 

Найбільш активними в цьому напрямі є Вільногірська міська рада  

(її виконавчі органи), де протягом звітного періоду проведено 24 заходи з 

публічного обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 2 громадських 

слухання, 15 круглих столів, 7 форумів і зборів, а також сільські, селищні ради 

Межівського району, де проведено 11 форумів і зборів. 

http://www.adm.dp.gov.ua/
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Також протягом звітного періоду здійснювався постійний моніторинг 

заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів 

відповідно до затверджених планів-графіків на 2019 рік. У І півріччі поточного 

року здійснено 152 заходи з відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів з них: 96 базові, 22 повторні та 34 періодичні. 

З метою організації виконання Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 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. На місцевому рівні 

переглянуто 51 регуляторний акт, з них: 23 відповідають принципам державної 

регуляторної політики, 21 потребує внесення змін, 7 актів визнано такими, що 

потребують скасування.  

Станом на 01 липня 2019 року в облдержадміністрації є чинними                    

4 регуляторні акти. Актуалізований перелік чинних регуляторних актів 

облдержадміністрації розміщений на офіційному веб-сайті органу влади у 

розділі “ОДА”, рубрика “Регуляторна діяльність” (www.adm.dp.gov.ua). 

Загалом за підсумками І півріччя 2019 року в області прийнято  

228 регуляторних актів. 

З метою розвитку сфери відкритих даних в області, підвищення 

ефективності та прозорості діяльності облдержадміністрації, її структурних 

підрозділів шляхом використання сучасних інформаційних технологій для 

надання інформаційних та інших послуг громадськості та бізнесу, значну увагу 

приділено оприлюдненню інформації у формі відкритих даних, відповідно до 

вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних” (із змінами). Так, у звітному періоді проведено роботу щодо 

завантаження на порталі Єдиний державний веб-портал відкритих даних 

(data.gov.ua) інформації, визначеної законодавством про засади регуляторної 

політики у форматі відкритих даних, а також розміщено: 

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

облдержадміністрації на 2019 рік та зміни до нього; 

перелік чинних регуляторних актів облдержадміністрації  

(станом на 01 січня 2019 року). 

Облдержадміністрацією і надалі здійснюватиметься постійний 

моніторинг щодо виконання місцевими регуляторними органами вимог Закону 

України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності” та забезпечення інформаційної підтримки реалізації державної 

регуляторної політики на території області. 

Крім того, з метою підвищення ефективності регулювання 

облдержадміністрацією проводиться робота із системного перегляду 
регуляторних актів, що сприятиме скасуванню неефективних та 

http://www.adm.dp.gov.ua/
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необґрунтованих регуляторних актів, внесенню змін відповідно до кращої 

світової практики, зокрема у сфері сільського  господарства та безпеки 
харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, 

інформаційних технологій. Дніпропетровщина є одним з ініціаторів проведення 

виваженої регуляторної політики та подолання бюрократичних перепон.  
Також на сьогодні одним з головних завдань облдержадміністрації в 

напрямі розвитку підприємницького потенціалу є створення центру підтримки 

підприємців початківців для надання їм допомоги стосовно реєстрації, подання 
звітності та консультацій, а також супроводження протягом всього часу 

існування підприємства, зокрема за допомогою гарячих ліній. 

Проводиться робота із закладами вищої освіти стосовно створення 
консультантів (менторів) з приватного сектору, органів державної влади та 

інститутів громадського суспільства щодо інформування про кращі вітчизняні 

та міжнародні практики, передачі наукових здобутків підприємцям регіону. 
Варто зазначити, що на сьогодні здійснюється активна взаємодія між 

науковими, науково-дослідними установами і суб’єктами малого та середнього 

бізнесу, 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.  

Варто зазначити, що на сьогодні в соціально-економічному середовищі 

підприємництво дозволяє 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 працює  
362,5 тис. осіб, з них на малих підприємствах – 131,1 тис. осіб, на середніх – 

231,4 тис. осіб, що складає 59 % від загальної кількості зайнятих працівників 

усіх підприємств області. 
Розвиток малого та середнього бізнесу впливає на зростання обсягів 

виробництва у 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, тому легко 

трансформується до нових вимог суспільства, а ніж великий бізнес.  Так, лише 

за І квартал  2019 року надходження податків і зборів від суб’єктів малого та 
середнього підприємництва  до бюджетів усіх рівнів становить 4,9 млрд грн. 

 

Надання адміністративних послуг 

 
Відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги” у 

Дніпропетровській області станом на 01 липня 2019 року працює 50 центрів 

надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та їх 10 філій. 

Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на 
території однієї області (всього 60).  



8                               Продовження додатка 

 

ЦНАП активно функціонують: 
у 13 містах обласного значення (у тому числі в м. Кривий Ріг, де 

працюють 8 філій ЦНАП, та в м. Кам’янське – 2 філії); 
у 22 районах; 
у 12 об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ) (Апостолівській та 

Зеленодольській міських, Слобожанській, Межівській, Томаківській селищних,  
Богданівській, Вакулівській, Вербківській, Сурсько-Литовській, Ляшківській, 
Новоолександрівській, а також Могилівській сільських громадах); 

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

Дніпропетровська область утримує позиції лідера в Україні за кількістю 
ЦНАП в ОТГ. 

У поточному році відкрито ЦНАП при виконавчих комітетах 
Могилівської сільської ради Царичанського району, Вишнівської сільської ради 
Покровського району, Томаківської селищної ради Томаківського району. 

Крім того, на цей час на території Дніпропетровської області найбільша 
кількість ЦНАП, які придбали спеціалізоване обладнання для оформлення й 
видачі біометричних паспортних документів та практично запровадили цей 
сервіс для населення, – 18 центрів. 

Станом на 01 січня 2019 року нараховувалося 15 ЦНАП у 8 населених 
пунктах Дніпропетровщини, а саме: 8 центрів у м. Кривому Розі, ЦНАП у 
містах Дніпро, Кам’янське, Нікополь, а також ЦНАП, утворені в 
Апостолівській, Слобожанській, Новоолександрівській ОТГ і в селі 
Олександропіль Солонянського району, що обслуговують населення за цими 
затребуваними видами адміністративних послуг по лінії ДМС України. 

Так, з 04 січня 2019 року розпочато прийом заяв щодо оформлення та 
подальшої видачі паспорта громадянина України у формі картки, що містить 
безконтактний електронний носій (ID-картки), та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон у ЦНАП виконавчого комітету Межівської 
селищної ради, а з 11 лютого поточного року – в ЦНАП виконавчого комітету 
Зеленодольської міської ради Апостолівського району. 

Крім того, з 20 червня 2019 року послуги з оформлення й видачі паспорта 
громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний 
носій, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон стали 
доступними в ЦНАП м. Марганець.  

За підсумками І півріччя поточного року послуги з оформлення й видачі 
біометричних паспортних документів доступні в 18 ЦНАП в 11 населених 
пунктах Дніпропетровщини, що дозволило стати першим регіоном у країні за 
цим показником. 

Також придбані робочі станції для оформлення та видачі паспортних 
документів (закордонних паспортів та ID-карток) для ЦНАП Миколаївської 
ОТГ Петропавлівського району та центру, утвореному при Дніпровській 
райдержадміністрації. Після проходження всіх необхідних організаційно-
технічних та документальних процедур на базі вищезазначених ЦНАП 
розпочнеться прийом громадян для оформлення й видачі біометричних 
документів. 
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Також 10 населених пунктів Дніпропетровського регіону, а саме: міста 
Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград, Покров, Апостолове, 
Зеленодольськ та селища Слобожанське й Обухівка отримали делеговані 
повноваження у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 
запровадили ці адміністративні послуги через власні ЦНАП. Це дозволило 
Дніпропетровській області зайняти лідируючі позиції в Україні в цьому напрямі 
нарівні з Київською та Донецькою областями. 

Дніпропетровщина має знакові проекти для регіону та України загалом, 
наприклад, “Мобільний офіс ЦНАП” – унікальна валіза з комплектом 
портативної техніки для обслуговування осіб з інвалідністю за місцем їх 
знаходження, без відвідування центру.  

На Дніпропетровщині мобільні кейси – це вже незамінний інструмент для 
обслуговування громадян, невід’ємна частина організації якісної роботи ЦНАП.  

Такий інноваційний сервіс став доступним для людей похилого віку та 
осіб з інвалідністю на території міст: Вільногірськ, Дніпро, Жовті Води, 
Кам’янське, Кривий Ріг, Новомосковськ, Покров, Тернівка, районів: 
Криничанський, Петропавлівський, Солонянський, Томаківський, а також 
Апостолівської міської, Новоолександрівської, Вербківської сільських рад, 
Слобожанської, Межівської селищних рад та Олександропільської сільської 
ради.  

Таким чином, на території регіону налічується 22 такі кейси у  
19 ЦНАП, проти 5 мобільних валіз у 4 центрах у 2017 році, за допомогою яких 
вирішуються не тільки багаторічні проблеми людей, прикутих до ліжка, але й 
жителів віддалених населених пунктів ОТГ і звичайних сільських рад, що 
створили власні ЦНАП. 

Також запроваджені і працюють 2 унікальні проекти – ЦНАП  
“на колесах” – автомобіль-трансформер, що протягом 10 хвилин за допомогою 
пульта перетворюється зі звичайної вантажівки в модульний офіс загальною 
площею 30 кв. м, в якому 4 адміністратори здійснюють прийом населення з 
надання понад 200 видів адміністративних і соціальних послуг у територіальній 
наближеності до мешканців віддалених територій – сіл і селищ (одночасно 
всередині офісу може знаходитися до 15 осіб).  

Протягом звітного періоду значна увага приділялася навчальному 
компоненту в системі розвитку ЦНАП: 

проведено практичний семінар для фахівців ЦНАП, в яких 
запроваджений сервіс з обслуговування населення щодо оформлення й видачі 
біометричних паспортних документів, або буде запроваджений найближчим 
часом, за участю провідних експертів Головного управління Державної 
міграційної служби України в Дніпропетровській області, на якому обговорено 
основні вимоги стандартних операційних процедур діяльності під час надання 
адміністративних послуг у сфері міграції; 

для керівників ЦНАП, утворених при райдержадміністраціях області, а 
також у містах обласного значення та в ОТГ Дніпропетровщини проведено 
спеціалізовані тренінги на тему: “Корупційні ризики у сфері надання 
адміністративних послуг і відповідальність за корупційні та пов’язані з 
корупцією правопорушення”, в яких взяли участь понад 40 осіб; 
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у рамках діяльності проекту “Підтримка територіальних громад України у 

зв’язку зі збільшенням кількості ВПО”, що виконується компанією Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням 

Федерального Уряду Німеччини, проведений воркшоп для ЦНАП-партнерів, у 

тому числі з Дніпропетровської області, на тему: “Комунікаційна стратегія та 

побудова бренду організації”, що відбувся в м. Запоріжжі та в якому взяли 

участь майже 10 фахівців – представників ЦНАП з Дніпропетровського 

регіону; 

у рамках спільного проекту громадської організації “Дніпровський центр 

соціальних досліджень” та Центру політико-правових реформ (м. Київ) 

проведений семінар-тренінг на тему: “Адміністративна процедура: нові правила 

взаємодії між владою і тромадянами” за участю посадових осіб органів 

місцевого самоврядування; 

у рамках Програми розвитку й підтримки сфери надання 

адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2018 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22 червня  

2018 року № 344-13/VII, для 60 керівників ЦНАП регіону відбулися  

2 спеціалізовані тренінги на тему: “Розвиток професійних навичок персоналу 

центрів надання адміністративних послуг щодо вільного спілкування з 

інклюзивною категорією громадян”, що організовані та проведені громадською 

організацією людей з інвалідністю “Креавіта”. Це  перший захід такого 

формату в Україні, що проводився в обласному масштабі для персоналу всіх 

без винятку центрів регіону. 

За підсумками І півріччя 2019 року в регіоні всього надано  

583 492 адміністративні послуги та 502 330 консультацій. 

Всього через міські ЦНАП надано 446 988 адміністративних послуг (або 

76,6% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та   

373 250 консультацій (або 74,3% від загальної кількості наданих консультацій в 

області). 

Всього через районні ЦНАП надано 136 504 адміністративні послуги (або 

23,4% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та  

129 080 консультацій (або 25,7% від загальної кількості наданих консультацій в 

області). 
 

Інвестиційна діяльність 
 

У січні – березні 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

12,7 млрд грн капітальних інвестицій, що на 42,8% більше попереднього року. 

Питома вага в загальнодержавному обсязі становить 11,7%, за обсягами 

Дніпропетровщина посідає 1 місце серед областей України. 

До кінця 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування очікується 

освоєння капітальних інвестицій в обсязі 56,8 млрд грн. 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств 

та організацій, за рахунок яких освоєно 87,2% загального обсягу.  



11                               Продовження додатка 

 

Продовжується реалізація інвестиційного проекту: “Завершення 

будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську” (у тому числі “Коригування 

проекту “Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську” та 

нагляд за виконанням будівельних робіт)”. Протягом І кварталу 2019 року з 

передбачених коштів державного бюджету, кредитних коштів Європейського 

інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку в 

обсязі 1392,0 млн грн використано 166,7 млн грн. Очікується, що протягом 

поточного року будуть завершені всі роботи з перенесення інженерних мереж 

з-під плям забудови, спорудження всіх робочих стволів, продовжено роботи з 

будівництва ескалаторних тунелів, роботи із проходки перегінних тунелів, 

розпочато будівництво станційних комплексів. Це дає змогу очікувати, що у 

2019 році кошти, передбачені для завершення будівництва метрополітену в 

м. Дніпро, будуть повністю використані порівняно з попередніми роками. 

На будівництво 19,4 км автомобільної дороги державного значення 

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

Дніпропетровської області, у поточному році з державного бюджету 

передбачено 1,2 млрд грн. 

Продовжуються роботи з поточного середнього ремонту автомобільних 

доріг загального користування державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв 

(через м. Кривий Ріг), з державного бюджету передбачено 60 млн грн, та  

Р-73 /Н-08/ – Нікополь, передбачено з державного бюджету 30 млн грн. 

Головна мета ремонту вказаних автодоріг – забезпечення безперебійного та 

безпечного руху автомобільного транспорту між обласним центром та 

великими промисловими містами області, а також забезпечення сталого та 

швидкісного руху транзитного транспорту. 

Крім ремонту національних автомагістралей, у регіоні продовжується 

капітальний ремонт 16 автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та двох мостів на автодорозі загального користування місцевого 

значення Зелене – Богданівка – Богуслав, з державного бюджету передбачено 

465,6 млн грн та 205,2 млн грн з обласного бюджету. 

На ремонт комунальних доріг області передбачено майже 1,4 млрд грн, з 

яких: за рахунок державного бюджету 130,1 млн грн, за рахунок обласного 

бюджету 486,9 млн грн. 

Протягом січня – березня 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування 

введено 85,2 тис. кв. м загальної площі житла, що нижче рівня минулого року 

на 11,5% (по Україні обсяг житлового будівництва збільшився на 32,3%). 

Зросли обсяги введеного житла у 16 регіонах області, найбільш суттєво у 

місті Синельникове та у Синельниківському, Солонянському районах. 

Суттєво знизилися обсяги введеного в експлуатацію житла у містах 

Дніпро (на 55%) та Павлоград (на 56,8%). Жодного квадратного метра житла не 

введено в експлуатацію у 7 регіонах області: у містах Жовті Води, 

Першотравенську, Покрові та у Криничанському, Софіївському, 

Томаківському, Юр’ївському районах. 

 



12                               Продовження додатка 

 

У 2019 році очікується введення в експлуатацію 290 тис. кв. м житла, що 

дозволить поліпшити житлові умови майже 4 тисячам сімей. 

Варто 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 січня – червня 2019 року на об’єктах житлового будівництва 

використано майже 67,0 млн грн (або 88% загального обсягу) коштів обласного 

бюджету розвитку. Введено в експлуатацію об’єкт “Будівництво житлового 

будинку в сел. Слобожанське Дніпровського району” – це 9-ти поверховий 

житловий будинок на два під’їзди, що дало змогу забезпечити сучасним 

житлом 106 родин. Продовжується будівництво малих групових житлових 

будинків для дітей-сиріт у регіонах області. 

У 2019 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  

(зі змінами), на кредитування молодіжного житлового будівництва спрямовано 

бюджетні кошти в обсязі 1,4 млн грн та на житлове будівництво на селі – 

0,8 млн грн. Протягом І півріччя отримали кредит 3 молоді сім’ї (0,8 млн грн) 

та 2 сім’ї у сільській місцевості (0,3 млн грн).  

Триває реалізація Українським фондом соціальних інвестицій 

інвестиційного проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури 

УФСІ V”, метою якого є відновлення житлових будівель та створення 

належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб. У 

Дніпропетровській області мікропроекти реалізуються у 5 регіонах: у містах 

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

Дніпровського району. Загальна сума інвестицій понад 91 млн грн. На цей час 

повністю завершено першочергові заходи з капітального ремонту та 

енергоефективності загальноосвітніх шкіл та дитячих садочків. У другій 

половині 2019 року очікується завершення робіт з ремонту будівель під 

соціальне житло. Загальна кількість місць, які будуть створені для проживання 

переселенців, – 475. 

На фінансування 247 об’єктів будівництва та реконструкції соціальної 

інфраструктури і 123 об’єктів капітального ремонту відповідно до рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про 

обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами) виділено більше 3,5 млрд грн з 

обласного бюджету розвитку. Протягом січня – червня 2019 року виконано 

робіт на 1,3 млрд грн (майже 40% річного обсягу), профінансовано 

1,4 млрд грн. 

Продовжується реалізація проекту “Парк імені Федора Мершовцева у 

м. Кривому Розі – реконструкція (друга черга)” за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку, який планується завершити до кінця року. 

Завершено роботи з благоустрою за проектом “Реконструкція площі Героїв у 

м. Новомосковську (I та II черги будівництва)”. 
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Щороку в області реалізуються проекти, направлені на підвищення рівня 

надання медичних послуг. Протягом І півріччя завершено роботи з будівництва 

8 сільських амбулаторій у Верхньодніпровському (с. Пушкарівка), 

Нікопольському (с. Придніпровське та с. Південне), Петриківському (с. Іванівка 

та с. Лобойківка), Петропавлівському (с. Миколаївка), Царичанському 

(с. Прядівка та с. Бабайківка) районах. 

Продовжуються роботи на об’єктах: “Реконструкція будівлі  

КЗ “Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5” Дніпровської міської 

ради по вул. Івана Акінфієва, 5 у м. Дніпрі”, “Капітальний ремонт будівлі 

інфекційного відділення КЗ “Марганецька центральна міська лікарня” ДОР” за 

адресою: м. Марганець, вул. Паркова, буд. 15”, “Капітальний ремонт будівлі 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 7, в 

с. Сурсько-Литовське Дніпровського району” та інші. 

Крім того, за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

та обласного бюджету розвитку продовжується реалізація проектів 

“Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування 

новонароджених КЗ “Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі 

стаціонаром” ДОР по вул. Космічна, 17 в м. Дніпропетровськ” та 

“Реконструкція будівлі КЗ “Дніпропетровська обласна клінічна 

офтальмологічна лікарня” в комплексі забудови пл. Жовтнева, 14, 

м. Дніпропетровськ”. 

Велике значення приділяється фізичному розвитку людини, насамперед, 

дітей. На реконструкцію та капітальний ремонт майже 30 спортивних об’єктів 

(стадіони, спортивно-оздоровчі комплекси, дитячо-юнацькі спортивні школи, 

плавальні басейни, спортивні зали тощо) передбачено лише з обласного 

бюджету розвитку майже 170,0 млн грн, з яких протягом січня – червня 

2019 року використано 93,5 млн грн (або 55% загального обсягу) на реалізацію 

об’єктів: “Реконструкція будівлі “Палац тенісу” КЗ “Спортивний комбінат 

“Прометей” КМР у м. Кам’янське”, “Будівництво спортивно-оздоровчого 

комплексу на території парку Перемоги в м. Нікополь по вул. Херсонська”, 

“Будівництво стадіону в с. Придніпровське Нікопольського району”, 

“Реконструкція комунального закладу спорткомплекс “Дніпровець”                           

за адресою: вул. Набережна, 1 в сел. Дніпровське Верхньодніпровський район”, 

“Реконструкція комплексу Софіївської районної дитячо-юнацької спортивної 

школи по вул. Карпенка, 15, в смт Софіївка Софіївського району”, 

“Реконструкція стадіону в смт Юр’ївка Юр’ївського району” та інші.  

Крім того, за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

та обласного бюджету розвитку продовжується реалізація проекту “Нове 

будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі комунального підприємства 

“Молодіжне творче об’єднання” Дніпровської міської ради, за адресою: 

вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро”. Це буде перший в Україні стадіон з 

пляжних видів спорту. 
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У рамках упровадження нового освітнього простору в області на 

реконструкцію та капітальний ремонт понад 60 шкіл та шкільних стадіонів 

передбачено лише з обласного бюджету розвитку 480 млн грн, з яких протягом 

січня – червня 2019 року використано 340,0 млн грн (або 70% загального 

обсягу). 

Завершено роботи на об’єктах: “Реконструкція стадіону та елементів 

благоустрою загальноосвітньої школи № 7 за адресою: вул. Воїнів Афганців, 5, 

м. Синельникове” – облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям, поле 

для гандболу та міні-футболу, баскетбольний, волейбольний та гімнастичний 

майданчики, смугу перешкод та воркаут-зону. 

Триває реалізація інших об’єктів, зокрема: “Капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень Святовасилівської СШ Солонянського району”, 

“Реконструкція стадіону Святовасилівської СШ Солонянського району”, 

“Реконструкція опорної школи смт Магдалинівка, вул. Центральна, 12 

Магдалинівський район”, “Реконструкція стадіону опорної школи 

смт Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район”, 

“Реконструкція комунального закладу “Слобожанська загальноосвітня школа 

I ступеня № 2 Слобожанської селищної ради” по вул. Теплична, 30, 30а в 

смт Слобожанське Дніпровського району”, “Капітальний ремонт будівлі  

КЗО “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим 

вивченням англійської мови” ДМР м. Дніпро”, “Капітальний ремонт ЗОШ № 7, 

м. Марганець, вул. Долгова, 1”, “Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 по вул. Б.Хмельницького, 106 в м. Апостолове  

(у т. ч. ПКД), Апостолівський район”, “Капітальний ремонт Чаплинської 

опорної школи Васильківського району”, “Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу 

“Іларіонівська середня загальноосвітня школа I – III ступенів Синельниківської 

районної ради Дніпропетровської області” по вул. Європейська, 3, 

смт Іларіонове”, “Капітальний ремонт будівлі КЗ “Софіївська ЗОШ                         

І – ІІІ ступенів” за адресою: вул. Чкалова, 1 в смт Софіївка Софіївського 

району”, “Капітальний ремонт опорної КЗ “Карпівська середня загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів” по вул. Молодіжна, 52 в с. Карпівка Широківського 

району” та інші. 

З метою ліквідації черг у дошкільних навчальних закладах по області 

передбачено здійснити роботи з будівництва, реконструкції та ремонту майже 

півсотні дитячих садочків та навчально-виховних комплексів. 

Протягом січня – червня 2019 року використано 160,8 млн грн (або 48% 

загального обсягу) коштів обласного бюджету розвитку та виконувалися 

роботи на об’єктах: “Будівництво навчально-виховного комплексу на території 

КЗ “Середня загальноосвітня школа № 27 “Кам’янської міської ради, 

розташованої за адресою: м. Кам’янське, вул. Залізняка, 19”, “Будівництво ДНЗ 

на 115 місць, вул. І.Малки, м. Покров”, “Реконструкція НВК № 1 по 

вул. Центральній, 35, м. Покров”, “Реконструкція стадіону НВК № 1 по 

вул. Центральній, 35, м. Покров”, “Будівництво ДНЗ на 80 місць 
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за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Старі Кодаки Дніпровського району”, 

“Будівництво ДНЗ по вул. Центральна, 10а, смт Іларіонове Синельниківського 

району”, “Реконструкція НВК № 1 ім. Коцюбинського смт Васильківка 

Васильківського району”, “Реконструкція комунального закладу 

Верхівцевський НВК “Середня загальноосвітня школа № 1 – дошкільний 

навчальний заклад” Верхньодніпровської районної ради”, “Реконструкція 

Томаківського НВК “ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ” № 1 Томаківського району по 

вул. Ватутіна, 7” 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 2019 році продовжується 

реалізація розпочатих у минулому році проектів з розвитку та реконструкції 

водопровідних мереж та споруд на них.  

Протягом І півріччя реконструйовано та збудовано 9,2 км водопровідних 

мереж до населених пунктів Апостолівського, Дніпровського, Криничанського, 

Синельниківського та Софіївського районів, здійснювалося облаштування 

водопровідних очисних споруд на території Новомосковського району. 

До кінця року очікується введення в дію 24 км побудованих, 

реконструйованих та відремонтованих водопровідних мереж, що сприятиме 

забезпеченню якісним питним водопостачанням майже 9 тис. мешканців та 

покращенню умов проживання для 8 тис. мешканців населених пунктів області. 

Збереження інвестиційної привабливості та забезпечення надходження 

прямих іноземних інвестицій в економіку області здійснювалося завдяки: 

ефективній та злагодженій роботі регіональних інституцій, спрямованих 

на підтримку та супровід інвестора: ДП “Інвестиційно-інноваційний центр”,  

КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської 

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

також місцевих інвестиційних інституцій у містах Павлоград, Нікополь, 

Кривий Ріг та інших; 

підтримці в актуальному стані та постійному оновленню переліку 

інвестиційних проектів області, направленню їх до дипломатичних установ 

України за кордоном з метою пошуку потенційних ділових партнерів та 

інвесторів; 

роботі гарячої лінії з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств, створеній при 

облдержадміністрації; 

реалізації Концепції розвитку міжрегіонального співробітництва та 

кооперації Дніпропетровської області, схваленої розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 09 листопада 2011 року № Р-800/0/3-11; 

організації та проведенню презентацій області в країнах Європейського 

Союзу та світу; 

сприянню організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

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

підготовки інвестиційних проектів за участю представників ділових кіл 
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зарубіжних країн спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, 

Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

З метою залучення іноземних інвестицій область веде активне 

багатостороннє співробітництво з регіонами країн світу та світовими й 

регіональними міжнародними організаціями. 

З метою презентації проекту інноваційних бізнес-інкубаторів  

Еō Business Incubator 08 квітня 2019 року відбулася зустріч керівництва 

облдержадміністрації за участю ректора НТУ “Дніпровська політехніка” 

Півняка Г.Г. з генеральним директором Венчурного фонду “Фенікс”, головою 

підкомітету з інновацій, стартапів та наукової підтримки промисловості 

Едуардом А. Сімсоном та  американським інвестиційним банкіром Чарльзом 

Уайтхедом. Мета зустрічі: презентація проекту інноваційних бізнес-інкубаторів 

Еō Business Incubator. 

29 травня 2019 року Дніпропетровською ТПП за підтримки ЄБРР в 

рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу  проведено форум 

“Можливості розвитку інвестиційної привабливості та генерації доданої 

вартості продукції МСБ у призмі процесів децентралізації, 

презентація взаємних можливостей “Бізнес – Громади”. 

Станом на 01 квітня 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій, 

залучених в економіку регіону, склав 3532 млн дол. США (100,02% до початку 

поточного року). 

На одного мешканця області обсяг іноземних інвестицій становить  

1098,4 дол. США, що у 1,4 раза більше показника по Україні (781,9 дол. США). 

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 

2171,1 млн дол. США (61,5% загального обсягу), торгівлю –  

547,0 млн дол. США (15,5%), операції з нерухомим майном –  

425,9 млн дол. США (12,1%) та в інші галузі. 

Станом на 01 квітня 2019 року зростання темпів залучення прямих 

іноземних інвестицій спостерігалося у містах: Жовті Води (101,8%), Кривий Ріг 

(101,7%), Нікополь (101,7%), Павлоград (101,0%), Марганець (100,3%), 

Новомосковськ (100,1%) та  Апостолівському (169,2%), Нікопольському 

(101,8%), Верхньодніпровському (101,4%), Широківському (101,4%), 

Новомосковському (100,9%), Криворізькому (100,5%), Софіївському (100,0%) 

районах. 

Уповільнення темпів залучення прямих іноземних інвестицій 

спостерігалося у містах: Дніпро (99,1%), Кам’янське (99,1%), Синельникове 

(99,3%), Вільногірськ (99,8%). 

Відсутні прямі іноземні інвестиції в соціально-економічний розвиток 

міст: Першотравенськ, Тернівка та у Томаківському районі. 

Інвестиції надійшли з 61 країни світу у 1038 підприємств 11 міст та 

21 району області. 
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Зовнішньоекономічна та виставково-конгресна діяльність 
 

Дніпропетровська область зберігає лідерство за обсягами експорту та 

забезпечує шосту частину загальноукраїнського експорту. У січні – травні  

2019 року обсяг зовнішньої торгівлі склав 5797,5 млн дол. США, у тому числі 

експорту – 3503,0 млн дол. США (збільшення на 3,9% порівняно з відповідним 

періодом попереднього року), імпорту – 2294,5 млн дол. США (на 14,7%). 

Враховуючи експортоорієнтовану спрямованість економіки області, 

визначальною є ситуація, яка складається на зовнішніх ринках. 

У січні – травні 2019 року експортно-імпортні операції товарами область 

здійснювала з партнерами зі 143 країн світу. Позитивна динаміка експорту 

збережена у торгівлі з такими країнами світу: Білорусь (+28,1%), Німеччина 

(+9,0%), Румунія (+19,2%), Індонезія (+496,0%), Китай (+46,3%), ОАЕ 

(+99,0%), Саудівська Аравія (+36,6%), Єгипет (+31,1%), США (+39,9%). 

У товарній структурі експорту значними були обсяги чорних  

металів – 45,4%, мінеральних продуктів – 30,8%, виробів з чорних металів –

8,2%, продукції агропромислового комплексу – 5,1%, машинобудування – 4,5%. 

За інформацією Дніпропетровської митниці ДФС, у І півріччя 2019 року 

простежуються такі тенденції:  

збільшилася на 11,9% загальна кількість оформлених митних декларацій; 

при зростанні загальних вагових обсягів експорту на 9,7% вартість 

задекларованих товарів збільшилася на 14,3%; в імпорті – на 4,8% та 5,3% 

відповідно; 

кількість суб’єктів господарювання, які здійснювали 

зовнішньоекономічну діяльність, порівняно з аналогічним періодом минулого 

року збільшилася на 3,9%.  

Доведена до відома та виконується структурними підрозділами 

облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами 

міських рад Експортна стратегія України (“дорожня карта” стратегічного 

розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки та План завдань і заходів з реалізації 

Експортної стратегії України, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року № 1017-р: 

у містах обласного значення Дніпропетровської області реалізуються 

міські тривалі програми зайнятості населення, у рамках яких організовується 

періодичне професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 

безробітних за професіями та спеціальностями за конкретними замовленнями 

роботодавців з урахуванням регіональних особливостей та відповідно до 

розвитку економіки, також організовуються оплачувані громадські роботи для 

безробітних на підприємствах, в установах та організаціях; 

Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, 

затверджений рішенням Криворізької міської ради від 31 березня 2016 року  

№ 376, розроблений відповідно до Експортної стратегії України, його метою є 

перехід від експорту сировини до експорту наукомісткої інноваційної продукції 

для сталого розвитку  та успішного виходу на світові ринки; 
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у містах та районах області організовуються та проводяться форуми, 

семінари, тренінги для розвитку підприємницької активності в області (у таких 

заходах постійно беруть участь представники громадських організацій, бізнесу, 

банківських установ, керівники підприємств, гості з міст та районів регіону). 

Так, у місті Павлоград відбувся форум “Грантові та інвестиційні можливості 

для розвитку бізнесу” (лютий 2019 року), до участі у якому були запрошені 

досвідчені бізнес-тренери, керівники діючих грантових проектів з міста Київ, 

представники Спілки українських підприємців у місті Дніпро,  

КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської 

обласної ради”, КП “Центр підтримки малого та середнього бізнесу” 

Дніпропетровської обласної ради; 

для вдосконалення та розширення бази даних вільних робочих місць 

щодо працевлаштування безробітних створено різні шляхи пошуку вакансій: 

через ЗМІ, інтернет-ресурси, посередників у працевлаштуванні. 

З  метою підтримки місцевих виробників, ураховуючи попит на 

ефективну інформаційну і консультаційну підтримку, супровід та сприяння 

контактам між вітчизняними і європейськими компаніями, у підтримку 

європейського вектору розвитку підприємництва міста, виконкомом 

Криворізької міськради спільно з Криворізьким  представництвом 

Дніпропетровської торгово-промислової палати та Державним підприємством 

“Кривбасстандартметрологія” у модулі “Віртуальний бізнес-інкубатор” 

офіційного порталу міста Кривого Рогу “Криворізький ресурсний центр” 

створено рубрику “Вікно в Європу”. 

26 квітня 2019 року КП “Агентство розвитку Дніпра” проведно 

безкоштовний тренінг-семінар “Розвиток навичок написання проектних 

пропозицій до програми “Горизонт 2020”, розрахований на науковців, 

керівників і представників малих і середніх підприємств м. Дніпро та 

Дніпропетровської області, органів місцевого самоврядування. 

Для сприяння розвитку підприємств, у тому числі експортоорієнтовним, 

враховуючи  особливості розвитку перспективних секторів КП “Агентство 

розвитку Дніпра” ініційовано створення бізнес-інкубатора, розрахованого на 

розвиток 25 бізнес-проектів. 

Крім цього, облдержадміністрацією організовано та проведено за участю 

представників ДУ “Офіс з просування експорту” навчальний захід “Перевірка 

експортної готовності” для підприємств області. 

07 – 08 серпня 2019 року Дніпропетровською торгово-промисловою 

палатою для представників виробничих і переробних підприємств 

плодоовочевого сектору Дніпропетровщини та сусідніх регіонів організовано 

тренінг “Інструменти аналізу ринків міжнародного торгового центру (ITC)”. 

08 серпня 2019 року в облдержадміністрації комітетом розвитку експорту 

Регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області проведено 

консультації щодо нюансів виходу на зовнішні ринки підприємців 

Дніпропетровщини. 
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Промисловий комплекс 
 

За підсумками І півріччя поточного року спостерігається зростання 

індексу промислової продукції області порівняно з відповідним періодом 

минулого року на 4,6 %, що на 1,6 в. п. більше ніж за І квартал 2019 року. 

Темпи промислового виробництва збільшено у добувній промисловості і 

розробленні кар’єрів (104,4 %); в металургійному виробництві (109,1 %); 

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (107,2 %); 

виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (107 %); виробництві коксу 

та продуктів нафтоперероблення (102,6 %); виробництві гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (101,7 %); 

виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (101,9 %). 

Разом з тим не вдалося досягти зазначеної вище позитивної динаміки у 

текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів (89,2 %), виготовленні виробів з деревини, виробництві 

паперу та поліграфічної діяльності (83,1 %) та у сфері з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (86,2 %).  

Отже, у звітному періоді вдалося досягти збільшення обсягів виробництва 

практично за всіма базовими галузями реального сектору економіки області. 

Значною мірою досягти такого позитивного результату дозволили заходи, 

які реалізуються промисловими підприємствами області, що спрямовані на 

підвищення ефективності промислової діяльності, збільшення обсягів 

виробництва, розширення асортименту продукції та підвищення її якості. 

Наприклад, обсяг капітальних вкладень у реконструкцію, модернізацію та 

впровадження новітніх технологій по промисловому комплексу області тільки з 

січня до березеня 2019 року склав 7,7 млрд грн. 

Так, протягом першого півріччя 2019 року ПАТ “АрселорМіттал Кривий 

Ріг” вклав у розвиток виробництва 168,2 млн дол.  

Вже цього року підприємство має намір завершити низку масштабних 

інвестиційних проектів. Один з них – це будівництво комплексу безперервного 

лиття сталі. Гарячі випробування однієї з двох нових машин безперервного 

лиття заготівок (МБЛЗ) вже відбуваються.  

Окрім цього, продовжується реконструкція агломераційного цеху № 2.  

З шести агломашин дві вже модернізовані – п’ята та шоста. Зараз йде 

реконструкція агломашини № 4. 

На ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” триває капітальний 

ремонт доменної печі № 9, який дозволить продовжити термін її служби, 

знизити позапланові простої й збільшити обсяги виробництва.  

У звітному періоді підприємством завершено капітальний ремонт 

доменної печі № 12.  

Крім того, завершено планову капітальну реконструкцію 7-ої машини 

агломераційного цеху меткомбінату та капітальний ремонт 8-ої агломераційної 

машини (АМ-8), були відремонтовані системи, які допоможуть поліпшити 

якість і кількість виробленого агломерату. 
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На підприємстві освоєна технологія і випуск нового виду продукції – 

катанки 11,5; триває вдосконалення технологічної схеми виробництва осьової 

заготовки з слябів розміром 1250х300 мм та випуску сортового прокату 

круглого перерізу діаметром 25 мм. 

Цього року ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” отримав 

підтвердження сертифікаційного органу TÜV NORD Systems (Німеччина) про 

відповідність продукції підприємства євронормам, що означає визнання 

продукції підприємства на міжнародному рівні. 

У Першотравневому кар’єрі ПрАТ “Північний ГЗК” після капітального 

ремонту введено в експлуатацію 10-кубовий екскаватор і буровий верстат.  

На філії “Вільногірський гірничо-металургійний комбінат”  

АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” продовжується реалізація проекту з 

заміни металевого трубопроводу на поліетиленовий. Застосування 

поліетиленової труби дозволяє забезпечити стабільну роботу гідротранспорту 

та створити резерви для ремонту дільниці хвостового господарства. 

У сталеливарному цеху № 1 АТ “Дніпропетровський стрілочний завод” з 

метою розширення ринків збуту, підвищення якості продукції, що 

випускається, а також усунення впливу людського фактора на технологічний 

процес гартування високомарганцевої сталі, введено в експлуатацію гартівний 

комплекс на базі печі газової “ТермоГаз НО 90.30.9/1150-НRс-И4” з 

автоматизованою системою управління виробництва ПрАТ “Кераммаш”. 
 

Динаміка промислового виробництва  
 

 січень – 

червень  

2016 року 

січень – 

червень  

2017 року 

січень – 

червень  

2018 року 

січень – червень 

2019 року 

Індекс промислової 

продукції, % до 

відповідного періоду 

попереднього року 

100,3 96,9 105,4 104,6 

Реалізовано 

промислової 

продукції, млрд грн 

147,6 195,2 237,5 246,8 

 

У січні – червні 2019 року промисловими підприємствами області 

реалізовано промислової продукції на 246,8 млрд грн. У розрахунку на 

одиницю населення реалізовано промислової продукції на 76688,7 грн, що на 

2907,2 грн більше ніж за відповідний період 2018 року. 

При цьому скорочення обсягу реалізованої промислової продукції у 

розрахунку на одну особу населення за січень – червень 2019 року проти  

січня – червня 2018 року відбулося у 5 містах: Дніпро (на 7104,7 грн), Жовті 

Води (на 4689,8 грн), Кам’янське (на 545,8 грн), Марганець (на 11584,4 грн), 

Покров (на 21218,4 грн) та 6 районах: Апостолівському (на 8268,3 грн), 

Верхньодніпровському (на 1816,1 грн), Магдалинівському (на 3600,8 грн), 

Новомосковському (на 2193,9 грн), Покровському (на 269,4 грн), 

Солонянському (на 751,4 грн).  
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Науково-технічна та інноваційна діяльність 

 
Незважаючи на нестабільну ситуацію на одному з найбільших державних 

підприємств області – ДП “ВО “Південний машинобудівний завод  

ім. О.М.Макарова” – у звітному періоді за його участю та ДП “КБ “Південне”, в 

рамках реалізації міжнародних комерційних космічних проектів та надання 

послуг національним і міжнародним партнерам щодо запуску і використання 

українських ракет-носіїв, здійснено 2 успішні пуски ракет-носіїв: легкого класу 

Vega з італійським супутником дистанційного зондування Землі PRISMA та 

ракети-носія “Антарес”, яка вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, що 

повинен доставити до Міжнародної космічної станції майже 3 750 кг корисного 

вантажу на замовлення NASA. 

У ДП “КБ “Південне” завершене створення нового експериментального 

стенда – імпульсної аеродинамічної труби (ІАТ). Цей стенд дає змогу 

моделювати умови польоту літальних апаратів на надзвукових і гіперзвукових 

швидкостях польоту. Експлуатація такого стенда у складі експериментальної 

бази конструкторського бюро (КБ) значно скорочує час і вартість розроблення 

літальних апаратів.  

Крім того, в активній стадії перебувають роботи з реалізації масштабного 

міжнародного проекту “Циклон-4М”.  

За 6 місяців 2019 року введено в експлуатацію 15 сонячних 

електростанцій, з них 7 у ІІ кварталі, сумарною потужністю 305,5 МВт, що на 

290,9 МВт або в 21 раз більше показників І півріччя 2018 року. 

Протягом І півріччя 2019 року інстальовані 694 сонячні електростанції 

приватних домогосподарств (з них 220 у І кварталі), сумарною потужністю  

20,2 МВт. 
 

Демографічно-ресурсний розвиток 

 

З метою поліпшення демографічної ситуації, якісних характеристик 

життя населення та гармонізації процесів його відтворення, стимулювання 

народжуваності, створення сприятливих умов для поєднання жінками 

професійної зайнятості з материнством, поліпшення здоров’я громадян шляхом 

створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги 

кожному громадянинові у поточному році забезпечено: 

надання допомоги при народженні дитини 79,0 тис. сім’ям (у І кварталі 

2019 року – 78,2 тис. сім’ям); 

санаторно-курортним лікуванням 1053 громадянина пільгових категорій  

(у І кварталі 2019 року – 293 громадянина); 

перерахування соціальних стипендій 3459 студентам (курсантам) на 

загальну суму 33,1 млн грн; 

надання допомоги при усиновленні дитини 331 сім’ї;  

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

розмірі відповідно до чинного законодавства 4,3 тис. сімей (у І кварталі  

2019 року – 4,0 тис. сімей). 
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Шістнадцяти жінкам, мешканкам Дніпропетровської області, було 

присвоєно почесне звання України – “Мати-героїня”, призначено одноразову 

винагороду в загальній сумі 307,4 тис. грн (по 19,2 тис. грн кожній особі). 

Забезпечено проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи 

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

ефірі обласного телебаченні та радіо, підготовка прес-релізів, прес-

конференціях, гарячі лінії в редакціях газет). 

Внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги 15,2 тис. багатодітних родин, які отримали пільги на 

житлово-комунальні послуги. 

Протягом січня – травня 2019 року народилося 9329 немовлят,                   

середня чисельність населення склала 3199,7 тис. осіб.  
 

Показники 
січень – травень 

2018 року 

січень – березень 

2019 року 

січень – травень 

2019 року 

Кількість народжених, 

осіб 

 

10411 5115 9329 

Середня чисельність 

населення, тис. осіб 

 

3225,9 3202,4 3199,7 

 

Зайнятість населення та ринок праці 
 

Завдяки заходам, спрямованим на сприяння ефективній зайнятості 

населення, ефективне використання робочої сили та соціальний захист 

неконкурентоспроможних верств населення, у поточному році чисельність осіб, 

які мають статус безробітного, станом на 01 липня 2019 року склала  

22,2 тис. осіб, що на 7,6% менше ніж у відповідний період минулого року, з них 

допомогу по безробіттю отримують 18,4 тис. осіб (на 01 липня 2018 року –  

19,2 тис. осіб). 

Послугами Дніпропетровського обласного центру зайнятості 

скористались майже 84 тис. громадян (у січні – червні 2018 року –  

82,6 тис. осіб), з яких статус безробітного мали 55,4 тис. осіб (у січні – червні 

2018 року – 59,3 тис. осіб).  

За допомогою Дніпропетровського обласного центру зайнятості отримали 

роботу 35,4 тис. осіб, що на 5,7% більше ніж у 2018 році (33,5 тис. осіб), з них 

працевлаштовано безробітних 23,6 тис. осіб, що майже відповідає даним 

минулого року (23,7 тис. осіб). При цьому кожна третя особа працевлаштована 

оперативно до надання статусу безробітного (11,8 тис. осіб, або 33,2%                      

від загальної кількості працевлаштованих). Започаткували власну справу                   

за рахунок отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю 86 осіб,              

що майже у 2 рази більше до попереднього періоду минулого року – 46 осіб. 
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Чисельність осіб, які мають статус безробітного, порівняно з аналогічним 

періодом 2018 року найбільше зменшилися у містах Першотравенськ – на 

46,2%, Павлоград – на 33,5%, Нікополь – на 30,8%, Вільногірськ – на 30,2%, 

Жовті Води – на 25,6%, Синельникове – на 21,9% та районах  

Магдалинівському – на 47,0%, Царичанському – на 11,7%. 

Прийнято 417 рішень про виплату компенсації роботодавцям у розмірі 

єдиного внеску за працевлаштування безробітних на нові робочі місця  

(у відповідному періоді 2018 році – 425 рішень). 

Послуги з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації за направленням служби зайнятості отримали 7,5 тис. безробітних, 

що на 13,0% більше ніж у відповідному періоді 2018 року – 6,7 тис. осіб. 

З метою збереження та відтворення мотивації до праці, забезпечення 

тимчасової зайнятості, поліпшення матеріального становища безробітних 

впродовж січня – червня 2019 року 9,6 тис. осіб були залучені до участі у 

громадських та інших роботах тимчасового характеру, що на 1,1% більше ніж у 

відповідний період минулого року. 

Видано 124 ваучери особам віком старше 45 років, які виявили бажання 

проходити перенавчання або підвищувати кваліфікацію за обраними 

спеціальностями чи професіями (у січні – червні 2018 року 57 ваучерів).  

Особлива увага приділялася соціально незахищеним категоріям громадян 

та особам з інвалідністю. Працевлаштовано 5,3 тис. безробітних, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідний період  

2018 року – 5,2 тис. грн). Забезпечено робочими місцями 351 особа з 

інвалідністю (рівень працевлаштування – 36,7%). 

Найбільше зростання чисельності безробітних спостерігалося у містах 

Павлоград – на 33,5%, Нікополь – на 30,8%, Кам’янське – на 24,7% та районах 

Солонянському – на 22,4%, Дніпровському – на 18,6%. 

 
Доходи населення та заробітна плата 

 

У поточному році головний пріоритет у роботі облдержадміністрації – 

забезпечення зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня 

заробітної плати, зменшення диференціації, погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата по області у січні – червні 2019 року 

збільшилася на 22,2% порівняно з відповідним періодом 2018 року і 

дорівнювала 10233 грн,  порівняно з січнем – березнем збільшилася на 4,5%              

(по Україні – 10027 грн). 

 

Показники 
січень – червень  

2018 року 

січень – червень 

2019 року 

Середньомісячна заробітна плата, 

грн 
8375,0 10233,0 
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У червні 2019 року заробітна плата збільшилася на 3,0% і склала  
10882,0 грн, порівняно з березнем збільшилася на 5,4% (по Україні –  
10783,0 грн). 

 
Середньомісячна заробітна плата за основними видами  

економічної діяльності за червень 2019 року 
 

Показники грн 
у % до червня  

2018 року 

Фінансова та страхова діяльність 
 

18460 124,0 

Добування промисловості і 
розроблення кар’єрів 

 

15516 136,5 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 

 

14331 111,8 

Промисловість 
 

12822 124,9 

Переробна промисловість 
 

11791 125,4 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 

 

13309 126,8 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційного повітря 

 

11355 128,8 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

 

11034 120,9 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

 

8690 116,2 

Будівництво 
 

9594 122,9 

 

Протягом І кварталу 2019 року середньомісячна заробітна плата значно 
вища від середньообласної у містах Тернівка (13508,0 грн), Кривий Ріг  
(11600,0 грн), Нікополь (10348,0 грн), а також Петропавлівському  
(14685,0 грн), Павлоградському (14100,0 грн), Дніпровському (10686,0 грн) 
районах.  

Разом з тим нижче середньообласного рівня заробітна плата 
спостерігається у містах Синельникове (7794,0 грн), Першотравенськ  
(7567,0 грн), Новомосковськ (7317,0 грн), а також Межівському (6067,0 грн), 
Юр’ївському (6188,0 грн) районах. 

Реальна заробітна плата зросла на 12,6%. 
 

Показники 
січень – червень  2018 

року 
січень – червень 2019 

року 

Реальна заробітна плата, % 115,7 112,6 
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Протягом січня – червня 2019 року відбулося 191 засідання робочої групи 

з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, 

проведено з 954 роботодавцями інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

негативних наслідків виплати “тіньової” заробітної плати. 

За результатами проведеної роботи легалізовано 1323 робочих місця, 

підвищили рівень оплати праці 78 підприємств. 

З початку року заборгованість із виплати заробітної плати у 

господарському комплексі області збільшилася на 109,9 млн грн, або на 82,1%, 

станом на 01 липня 2019 року склала 243,9 млн грн. Порівняно  

з 01 квітня 2019 року – зростання на 71,4 млн грн або на 41,4%. 
 

Показники на 01.07.2018 на 01.07.2019 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати, млн грн 

 

128,8 243,9 

 

Питома вага заборгованості із виплати заробітної плати в обласному 

фонді оплати праці склала 2,9% (по Україні – 3,5%). 

 

Показники на 01.07.2018 на 01.07.2019 

Питома вага невиплаченої 

заробітної плати у фонді 

оплати праці, % 

 

1,8 2,9 

 

Повністю ліквідовано заборгованість із виплати заробітної плати у 

містах: Вільногірськ, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Покров, 

Павлоград, Синельникове, Тернівка та майже в усіх районах. 

Станом на 01 липня 2019 року допущено зростання боргу з виплати 

заробітної плати у містах Дніпро – у 3,5 рази (на 94,7 млн грн), Кам’янське –                

у 2,7 рази (на 7,4 млн грн), Жовті Води – на 8,2% (на 1961,8 тис. грн),                   

Кривий Ріг – на 1,9% (на 1140,5 тис. грн) та Апостолівському – у 3,3 рази                  

(на 763,4 тис. грн), Верхньодніпровському – у 12,7 разів (5,2 млн грн) та 

Дніпровському – на 62,3% (697,1 тис. грн) районах. Виникла заборгованість                

із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств                 

у Павлоградському (201,0 тис. грн) районі. 

Залишається заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

економічно активних підприємств у містах: Дніпро (98,5 млн грн), Кам’янське 

(6,4 млн грн), Жовті Води (2,2 млн грн), Кривий Ріг (6,8 млн грн) та 

Апостолівському (1092,4 тис. грн), Верхньодніпровському (5,6 млн грн), 

Дніпровському (697,1 тис. грн), Нікопольському (216,1 тис. грн) районах. 
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Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 

 
Середній розмір пенсій станом на 01 липня 2019 року становив  

3426,88 грн, що на 16,7% більше ніж у відповідний період минулого року. 

Порівняно з 01 квітня 2019 року збільшився на 2,7%. 

Найбільший розмір пенсій у об’єднаних управліннях Пенсійного фонду 

України в містах: Павлоград (4754,87 грн) та Першотравенськ (4740,97 грн), 

найменший – у Царичанському (2477,30 грн) та Дніпровському (2723,60 грн) 

районах. 
 

Показники на 01.07.2018 на 01.07.2019 

Середній розмір пенсій, грн 2936,19 3426,88 

 

Надходження власних коштів до Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області у січні – червні 2019 року збільшилися на 5,6%             

до аналогічного періоду 2018 року і склали 839,6 млн грн. 

 

Показники 
січень – червень  

2018 року 

січень – червень  

2019 року 

Надходження власних 

коштів до Пенсійного 

фонду України, млн грн 

 

795,0 839,6 

 

Протягом січня – червня 2019 року вдалося погасити заборгованість                

до Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 3,2%  

(на 1906,3 тис. грн) (порівняно з січнем – березнем погасили на 2,1%), при 

цьому борг економічно активних платників збільшився на 13,0%  

(на 2125,2 тис. грн) (порівняно з січнем – березнем зменшився на 1,9%). 
 

Показники 
січень – червень  

2018 року 

січень – червень  

2019 року 

Заборгованість до Пенсійного 

фонду України, млн грн 

 

59,5 56,9 

 

Соціальний захист населення 
 

Завдяки заходам, що вживаються для удосконалення надання якісних і 

доступних соціальних послуг, забезпечення якісного соціального рівня та 

якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств 

населення, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених 

осіб, їх соціалізації та соціальної безпеки в суспільстві у І півріччі 2019 року: 
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забезпечено виплату з обласного бюджету стипендії 74 громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років (у І кварталі 2019 року 70 громадянам); 

профінансовано видатки з обласного бюджету у розмірі 1440,28 тис. грн 

для фінансової підтримки статутної діяльності 10 громадських організацій 

інвалідів та ветеранів (у І кварталі поточного року 3 громадських організації); 

оздоровлено в санаторно-курортних установах 1035 пільговиків  

(у І кварталі поточного року 296 пільговиків); 

надано матеріальну допомогу 3771 малозабезпеченій особі на загальну 

суму 8554,91 тис. грн, що дало змогу підтримати громадян, які опинилися у 

скрутному становищі (у І кварталі 2019 року 1861 малозабезпеченій особі на 

загальну суму 4018,93 тис. грн); 
 

Показники 
січень – червень  

2018 року 

січень – червень  

2019 року 

Надано матеріальну допомогу, 

осіб 
3076 3771 

тис. грн 4177,7 8554,91 
 

забезпечено своєчасне призначення та виплату 211,4 тисячам сімей усіх 

видів державної допомоги на загальну суму 1813,2 млн грн (у І кварталі  

2019 року 196,9 тисячам сімей на загальну суму 880,3 млн грн). 

На забезпечення безкоштовними ліками та зубопротезуванням за 

бюджетною програмою “Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” профінансовано  

692,7 тис. грн, послуги отримали 679 осіб (у І кварталі 2019 року 

профінансовано 253,03 тис. грн, послуги отримали 213 осіб). 

Станом на 01 липня 2019 року на облік взято 71594 особи (54000 сімей), 

які одержали довідку встановленого зразка відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 “Про облік внутрішньо 

переміщених осіб” (зі змінами), з них особи працездатного віку – 27376 осіб, 

пенсіонери – 28392, діти – 12541 особа. 

Протягом січня – червня 2019 року забезпечено своєчасну виплату 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,  

19938 особам на суму 108,84 млн грн (у І кварталі 2019 року 21650 особам на 

суму 56,48 млн грн). 

Станом на 01 липня 2019 року:  

1539 осіб отримують державні допомоги (дитячі, по інвалідності та інші), 

у тому числі: 

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами – 73 особи;  

допомогу при народженні дитини – 241 особа; 

допомогу на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, –  

21 особа; 

допомогу одиноким матерям – 570 осіб; 

допомогу малозабезпеченим сім’ям – 350 осіб; 
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допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю –  

80 осіб; 

допомога на дітей-сиріт, які виховуються в прийомних сім’ях, – 1 особа;  

допомога на дітей-сиріт, які виховуються в багатодітних сім’ях, –                

112 осіб. 
Виплата державних допомог внутрішньо переміщеним особам 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенції, яка 

надходить до місцевих бюджетів у загальній сумі, що включає в себе допомоги 

для переміщених осіб та  інших отримувачів допомоги. 
 

Податково-бюджетна діяльність 
 

До загального фонду місцевих бюджетів області за січень – червень 

поточного року надійшло 14 088,3 млн грн податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів, що становить 105,9 % до плану на звітний період. 

Понад планові показники звітного періоду отримано 787,4 млн грн. 

До загального фонду обласного бюджету надійшло 2 915,7 млн грн або  

99,1 % до плану (недоотримано 26,8 млн грн), що пов’язано  із зменшенням 

надходжень податку на прибуток приватних підприємств області. Порівняно з 

надходженнями минулого року доходи загального фонду обласного бюджету 

збільшилися на 136,0 млн грн або на 4,9 %.   

Планові показники загального фонду місцевих бюджетів виконані по всіх 

містах, районах, об’єднаних територіальних громадах, крім Покровського 

району (94,9% внаслідок невиконання бюджету Вишнівської сільської ради 

через наявність переплати по ДП “Дніпропетровський кінний завод № 65). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження 

збільшилися на 2264,0 млн грн або на 19,1%. Зростання досягнуто по більшості 

бюджетів, що мають прямі відносини з державним бюджетом (крім 

Покровського району та Ляшківської, Лихівської, Роздорської, 

Великомихайлівської, Маломихайлівської, Чкалівської, Лошкарівської та 

Зайцівської об’єднаних територіальних громад). 

Найбільший приріст доходів мають міста Кривий Ріг (33,8%), 

Вільногірськ (30,2%), Нікопольський (1,6 раза), Верхньодніпровський (28,2%), 

Дніпровський (28,4%) райони, Карпівська (3,1 раза), Новолатівська (1,7 раза), 

Троїцька (майже 1,5 раза), Ілларіонівська  (1,4 раза), Китайгородська (35,2%), 

Личківська (34,7%), Нивотрудівська (32,4%),  Любимівська (30,0%), 

Першотравневська (29,9%), Богданівська (26,3%)   Червоногригорівська (25,9%) 

та  Сурсько-Литовська (25,7%)  об’єднані територіальні громади. 

За основними дохідними джерелами місцевих бюджетів забезпечено 

перевиконання планових показників та збільшення надходжень порівняно з 

аналогічним періодом минулого року. 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 8 156,7 млн грн (106,9 % до 

плану), що на 1 540,9 млн грн або на 23,3 % більше ніж за січень – червень 

2018 року.  
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Планові показники звітного періоду не виконані по 8 бюджетах:                      

м. Жовті Води (99,8%), Могилівська (99,2%), Божедарівська (97,0%), 

Вишнівська (98,0%), Чкалівська (99,9%), Червоногригорівська (98,9%). 

Троїцька (98,8%) та Піщанська (97,4%) об’єднаних територіальних громадах. 

Зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб проти 

аналогічного періоду минулого року відбулося у Покровському районі, 

Роздорській, Новолатівській, Лошкарівській, Зайцівській, Мирівській та 

Українській об’єднаних територіальних громадах. 

Надходження у січні – червні 2019 року земельного податку та орендної 

плати за землю склали 2 381,8 млн грн (103,8 % до плану) і  збільшилися проти 

надходжень  відповідного періоду минулого року на  553,0 млн грн або на 

30,2%.  

Не забезпечили виконання планових показників звітного періоду                   

1 місто, 6 районів та 15 об’єднаних територіальних громад. Найгірший рівень 

виконання плану мають: Покровський район (65,5%), Перещепинська (65,3%), 

Саксаганська (73,6%), Чумаківська (81,3%) та Личківська (87,9%) об’єднані 

територіальні громади. 

Зменшення надходжень плати за землю проти аналогічного періоду 

минулого року відбулося у Криворізькому, Криничанському, 

Магдалинівському, Новомосковському, Покровському та Царичанському 

районах, а також у Вербківській, Грушівській, Ляшківській, Нивотрудівській, 

Мирівській, Вишнівській, Криничанській, Лихівській, Роздорській, 

Великомихайлівській, Чкалівській, Верхньодніпровській,  Зайцівській, 

Любимівській, Личківській та Чумаківській об’єднаних територіальних 

громадах. 

У звітному періоді єдиного податку надійшло 1 287,0 млн грн            

(111,3 % до плану), що на 239,2 млн грн або на 22,8% більше надходжень за 

відповідний період минулого року. 

Невиконання плану із зазначеного податку мають 19 зведених бюджетів 

області, зменшення надходжень порівняно з січнем – червнем минулого року – 

3 райони та 16 об’єднаних територіальних громад. 

Надходження до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, за січень – червень 2019 року склали 187,2 млн грн 

(108,5% до плану), що на 33,6 млн грн або на 21,9% більше надходжень  

січня – червня 2018 року. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів за січень – червень поточного року надійшло 

262,8 млн грн (104,4% до плану), що на 21,5 млн грн або на 8,9 % більше ніж за 

минулий рік. 

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів області склали 

1056,0 млн грн, що на 178,4 млн грн або на 14,5 % менше ніж  

за січень – червень 2018 року.  
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Загалом до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області 

за січень – червень 2019 року надійшло 15 144,3 млн грн, що порівняно з 

аналогічним періодом минулого року більше на 2 085,6 млн грн або на 16,0%. 

Видатки загального фонду обласного бюджету за основними галузями у 

звітному періоді проводилися за рахунок власних доходів та трансфертів з 

державного бюджету на фінансування видатків – додаткової дотації на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я, коштів субвенцій з державного бюджету – медичної 

і освітньої, які надійшли у повному обсязі, та інших.  

Враховуюче зазначене, освоєння коштів склало 5 219,2 млн грн або 

83,2 відсотки до плану на I півріччя 2019 року, у тому числі на: 

охорону здоров’я – 1 459,3 млн грн або 95,5 відсотка до плану; 

освіту – 1 175,7 млн грн або 93,7 відсотка до плану; 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 275,3 млн грн або 

84,0 відсотка до плану; 

культуру і мистецтво – 119,3 млн грн або 93,3 відсотка до плану; 

фізичну культуру і спорт – 27,0 млн грн або 86,7 відсотків до плану; 

до бюджету розвитку спеціального фонду передано із загального фонду 

кошти у сумі 1 570,4 млн грн. 
 

У загальній сумі соціально захищені видатки склали 2 635,8 млн грн 

(питома вага 72,2 відсотка), з них: 

заробітна плата з нарахуваннями – 1 952,1 млн грн, питома вага у 

загальній сумі видатків 53,5 відсотка; 

медикаменти – 162,6 млн грн, питома вага – 4,4 відсотка; 

харчування – 138,8 млн грн, питома вага – 3,8 відсотка; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 270,2 млн грн, питома вага – 

7,4 відсотка; 

трансферти населенню – 112,0 млн грн, питома вага – 3,1 відсотка. 

 

Розвиток туристичної сфери 

 
У рамках реалізації Програми розвитку туризму у Дніпропетровській 

області на 2014 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської 

обласної ради від 20 червня 2014 року № 532-26/VI (зі змінами), здійснюються 

заходи щодо створення сприятливих умов для формування 

конкурентоспроможного туристичного продукту, його просування на 

міжнародному та внутрішньому туристичних ринках, забезпечення безпеки 

туристів, розбудови туристичної інфраструктури належного рівня, зростання 

туристичних потоків, залучення інвестицій та наповнення місцевих бюджетів. 

З метою впровадження завдань, спрямованих на розвиток внутрішнього 

туризму в регіоні, протягом І півріччя 2019 року реалізовано комплекс заходів. 

У рамках організації та проведення спільного з управлінням з питань 
розвитку адміністративних послуг проекту (флешмоб), присвяченого 
відзначенню Всесвітнього дня екскурсовода: розроблено та виготовлено 
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“мандрівні листівки” для проведення опитування серед населення на знання 
туристичних пам’яток регіону, які поширені за допомогою ЦНАП області; 
організовані краєзнавчі зустрічі з жителями відповідних територій. Заходи 
спрямовані на підвищення рівня обізнаності про туристичні об’єкти регіону. 
Інформація про хід проведення флешмобу висвітлювалася через мережу 
Facebook та на сайті облдержадміністрації. 

Участь у виставкових заходах розглядається як найефективніший спосіб 
просування туристичного продукту на внутрішньому та зарубіжному ринках. 
27 – 29 березня 2019 року взято участь у 25 ювілейній Міжнародній 
туристичній виставці UITT 2019: “Україна – подорожі та туризм” у м. Києві. 
Регіон було представлено об’єднаним стендом за участю міст і районів області. 
Під час участі у виставці, з метою забезпечення інформування представників 
внутрішнього та міжнародного туристичного ринку, у тому числі учасників 
виставкового заходу, щодо наявних туристичних можливостей, залучення 
потенційних споживачів та зміцнення статусу туристично привабливого 
регіону здійснено презентацію візитівки Дніпропетровського регіону – 
петриківського розпису шляхом проведення майстер-класу з розпису та 
поширення сувенірної продукції. 

Протягом І півріччя 2019 року виготовлено презентаційну друковану та 
сувенірну продукцію: брошура “Дніпропетровщина туристична”, еко-сумки з 
логотипом, дерев’яні (брелки) та шоколадні вироби з зображенням 
петриківського розпису. 

11 – 12 квітня 2019 року взято участь у конференції “Туризм як 
інструмент міжкультурної взаємодії”, яка відбулася у рамках IV Міжнародного 
туристичного тижня у м. Одеса. 

24 квітня 2019 року проведено круглий стіл на тему “Стан та перспективи 
розвитку туризму в Дніпропетровській області”. До участі запрошені 
представники туристичної спільноти регіону (бізнес, громадськість, науковці, 
органи влади, заклади культури). 

У зв’язку з досягненням певних домовленостей з АТ “Укрзалізниця” 
щодо розміщення промоційних роликів про туристичну привабливість регіонів 
України на екранах моніторів у вагонах потягів “Інтерсіті”, проведена робота 
щодо інформування територій (міста, райони, ОТГ) про наявну можливість 
просування їх місцевого туристичного продукту. 

Починаючи з квітня 2019 року у місті Камя’нське розпочалося поступове 
розміщення QR-кодів на історичних, архітектурних та інших туристично 
привабливих об’єктах. 

Згідно з підписаною Угодою про співпрацю між Інститутом розвитку 
міста Кривого Рогу та Асоціацією ‟Європейський маршрут індустріальної 
спадщини” (ERIH) (далі – Асоціація) п’ять об’єктів Кривого Рогу включені до 
Європейського маршруту. 01 травня 2019 року проведено танцювальний 
флешмоб на оглядовому майданчику кар’єру ПАТ ‟Південний гірничо-
збагачувальний комбінат”, який є одним із промислових об’єктів міста, що 
увійшли до списку Асоціації. У червні 2019 року представники міста взяли 
участь у міжнародному заході, пов’язаному з реалізацією проекту ERIH 
‟INDUSTRIADA Stady Trip” (Польща). 
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З нагоди відзначення Дня Європи у Кривому Розі організовано прес-тур 

для зарубіжних, українських та міських ЗМІ. Серед учасників туру: Аджарія ТВ 

(Грузія, м. Батумі), журнал ‟Український туризм”, туристичний інформаційний 

портал Zruchno.Travel, транспортний канал ‟Залізні магістралі”, українське 

національне інформаційне агентство ‟Укрінформ”. 

07 – 08 червня 2019 року проведено економічний форум “Dnipro Region 

2019 – туризм” за участю представників органів влади, музейних закладів, 

туристичного бізнесу, навчальних закладів, істориків, журналістів, 

архітекторів, письменників тощо. Під час форуму в рамках дискусійних панелів 

та семінарів були обговорені питання щодо туристичного потенціалу регіону, 

його привабливості для туристів, розробки та впровадження туристичних 

маршрутів різної тематики, брендування територій та інші маркетингові 

інструменти просування туристичного продукту на ринку туристичних послуг; 

проведені презентації туристичних маршрутів і об’єктів області, а також показ 

промо-роликів туристичних міст та громад. 

Розвиток неформальних видів роботи з молоддю за туристичним 

напрямом набуває все більшої популярності, ця діяльність здійснюється низкою 

установ, серед яких управління молоді і спорту облдержадміністрації,  

КП ‟Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти “Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”. 

По всіх громадах області ведеться робота з розробки нових та актуалізації 

вже існуючих туристичних маршрутів. До цього залучаються представники 

туристичних центрів, туристичних агенцій, музейних та культурних закладів, 

екскурсоводи, краєзнавці, науковці тощо. 

 

Розвиток внутрішньої торгівлі, захист прав споживачів 

 

За перше півріччя 2019 року роздрібний товарооборот по 

Дніпропетровській склав 47100,3 млн грн, (що становить 112,2% до 

відповідного періоду 2018 року). 

Ціни на споживчому ринку області у червні  2019 року порівнянло з 

попереднім місяцем знизилися на 0,4%  (по Україні – на 0,5%), з початку року  

по області зросли на 3,9%, по Україні – на 3,6%. 

За січень – червень поточного року ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої підвищилися на 5,5%, при цьому найсуттєвіше – на овочі 

(на 33,4%) та фрукти (на 31,5%). На 9,1 – 2,3% стали дорожчими цукор, хліб, 

продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, сири, птиця, масло, 

кисломолочна продукція, сметана, макаронні вироби. Разом з цим на 49,1% 

подешевшали яйця, на 3,3 – 0,5% – сало, рис, молоко, олія соняшникова. 

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 7,6%,  

а саме: на тютюнові вироби – на 10,9%, алкогольні напої – на 4,5%. 
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Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

збільшилася на 2,4%, у т. ч. за каналізацію – на 32,4%, гарячу воду, опалення – 

на 16,3%, водопостачання – на 12,5%, утримання будинків та прибудинкових 

територій – на 3,2%. Натомість знизилися тарифи на природний газ (на 11,8%). 

Зростання цін на транспорт загалом на 1,1% головним чином зумовлено 

подорожчанням транспортних послуг на 4,3%.  

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 2,5%, зокрема,  

на послуги лікарень – на 9,3%, амбулаторні послуги – на 6,3%, фармацевтичну 

продукцію – на 0,7%. 

На 11,8% збільшилася плата за утримання дітей у дошкільних закладах, 

на 7,3% зросли ціни у сфері зв’язку, на 2,9% – вартість послуг ресторанів та 

готелів. 

Середня заробітна плата штатних працівників оптової та роздрібної 

торгівлі у березні 2019 року складала – 7913 грн, у червні 2019 року – 8403 грн. 

З метою забезпечення стабільної цінової ситуації на регіональному 

споживчому ринку: 

створено сприятливі умови для розвитку бізнесу; 

у містах та районах області організовується проведення продовольчих 

ярмарків, на яких підприємства-товаровиробники здійснюють продаж власної 

продукції за цінами на 10 – 15% нижчими, ніж в середньому на споживчому 

ринку; 

торговельними мережами постійно проводяться акційні розпродажі 

продовольчих та непродовольчих товарів за спеціальними знижками. 

З метою забезпечення розвитку внутрішньої торгівлі, до райдерж-

адміністрацій направлено лист від 27 червня 2018 року № 762/0/31-18 щодо 

вжиття заходів належного забезпечення торговельного обслуговування                    

у населених пунктах, на територіях яких відсутні стаціонарні об’єкти торгівлі,  

у тому числі організації виїзної торгівлі. 

Так, за перший квартал 2019 року спеціалістами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області надано 358 роз’яснень, 

консультацій споживачам та суб’єктам господарювання.  

08 квітня 2019 року проведено навчання щодо вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні. 

11 липня 2019 року відбулася конференція з питань: безпечність 

продукції АПК; державний контроль; маркування; практичні рекомендації 

щодо підтримання гігієнічних вимог та функціонування діючих процедур 

ХАССП; перехід на нову версію ISO 22000:2018. 

За порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог на 

виробництві та обігу харчових продуктів, що створюють загрозу для життя та 

здоров’я людини, оператора ринку ТОВ “СІЛЬПО-ФУД” притягнуто до 

відповідальності та накладено штраф в розмірі 41 730 грн. 
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Транспорт, транспортна інфраструктура, зв’язок та електронне 

урядування 

 
У січні – червні 2019 року усіма видами транспорту області перевезено  

53,9 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше показника аналогічного періоду 

попереднього року, вантажооборот склав 13,1 млрд ткм, що на 0,4% більше ніж 
у січні – червні 2018 року. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 150,2 млн пасажирів. 

Пасажирооборот за 6 місяців 2019 року склав 2624,2 млн пас. км. 
Транспортними підприємствами повністю задоволено потреби як 

господарського комплексу, так і населення області.  

Станом на червень 2019 року організовано роботу 347 автобусних 
маршрути, у тому числі 174 міжміських та 173 приміських автобусних 

маршрути загального користування, що не виходять за межі Дніпропетровської 

області. Контроль за роботою пасажирських перевізників здійснюється із 
застосуванням системи GPS-моніторингу, загальнодоступна актуальна 

інформація в режимі реального часу розміщена на сайті облдержадміністрації у 

розділі транспорт Easyway.  

Контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного 
транспорту, якістю перевезень та безпеки дорожнього руху на маршрутах 

здійснюється робочою групою, створеною розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 25 квітня 2014 року № Р-242/0/3-14 “Про створення 
робочої групи з проведення контролю за дотриманням законодавства у сфері 

автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху” (зі змінами), 

відповідно до затверджених планів-графіків.  
Робочою групою проведено перевірки та направлено перевізникам 

попередження про недопущення порушень умов договору. 

Станом на червень 2019 року проведено 2 конкурси на визначення 
переможців конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), за 
результатами якого укладено 25 договорів про організацію перевезення 

пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області 
(внутрішньообласні маршрути), на обслуговування 25 автобусних маршрутів. 

За січень – березень 2019 року підприємствами з трансляції, ретрансляції 

теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в 
мережах мовлення, радіозв’язку надано послуг на суму 36,0 млн грн, інтернет-

послуг – на 393,6 млн грн. 

 

Агропромисловий комплекс 

 
У січні – червні 2019 року індекс сільськогосподарської продукції 

порівняно з січнем – червнем 2018 року становив 117,6% (у січні – березні – 

103,4), у т. ч. на підприємствах – 125,6%, у господарствах населення – 102,1%. 
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За січень – червень поточного року індекс загального обсягу виробництва 

продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2018 року склав 

159,3%, у т. ч. на підприємствах – 216%, у господарствах населення – 108,9%, 

що пояснюється раннім початком жнив. 

Станом на 01 липня 2019 року збирання ранніх зернових і зернобобових 

культур (без кукурудзи) розпочато господарствами всіх районів. Зернові зібрано 

на площі 152,8 тис. га (13,6% посіяних площ), що у 2,2 рази більше ніж торік. Усіма 

категоріями господарств одержано 560,2 тис. тонн зерна (у початково 

оприбуткованій вазі), що у 2,8 рази перевищує минулорічний показник, середня 

урожайність зернових культур становить 36,7 ц з 1 га проти 30 ц. 

Агропідприємства області мають можливість якісного збереження зерна у 

повному обсязі. Для  приймання зерна з поля підготовлено 394 механізованих 

токи,  для зберігання зернових та технічних культур  є  76 зернових склади 

ємкістю понад 2,64 млн тонн. 

Для зберігання урожаю картоплі, овочів та фруктів в області загальна 

кількість сховищ складає 63 одиниці, у тому числі овочів – 46, картоплі – 9, 

фруктів – 8. 

Загальна ємність сховищ складає 175,6 тис. тонн, у тому числі                           

для зберігання овочів – 84,9 тис. тонн, картоплі – 59,8 тис. тонн, фруктів –                   

30,8 тис. тонн. 

Із загальної ємності сховища з холодильним обладнанням складають  

108,3 тис. тонн. 

Під урожай 2019 року сільськогосподарські культури посіяно на площі 

1960,1 тис. га, з них на підприємствах – 1306,5 тис. га (66,7% загальної площі), 

у господарствах населення – 653,6 тис. га (33,3%). 

Порівняно з 2018 роком загальна посівна площа збільшилася  

на 7,5 тис. га (на 0,4%), у т. ч. на підприємствах – на 6,4 тис. га (на 0,5%),  

у господарствах населення – на 1,1 тис. га (на 0,2%).  

Більша частина зайнятих посівами площ (57,1%) відведена під зернові 

культури – 1119,4 тис. га (на 0,5% менше ніж торік). 

У продовольчій групі зернових культур площі, засіяні гречкою, 

скоротилися майже на дві третини, просом – навпаки, зросли на 75,1%. 

Зернофуражними культурами зайнято 587,7 тис. га, що на 1,5% менше  

ніж у 2018 році. 

У групі технічних культур відбулося значне розширення посівів ріпаку 

(на 32%), разом з тим цукрових буряків посаджено наполовину менше.  

Площі, зайняті під картоплею та овочами відкритого ґрунту, зросли  

на 0,4%. Посіви кормових культур зменшилися порівняно з 2018 року  

на 15,2%, що пов’язано з їх значним (на 19,7%) скороченням  

у господарствах населення. 

У січні – червні 2019 року індекс обсягу виробництва продукції 

тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 

101,9% (у січні – березні – 103,4%), у т. ч. на підприємствах – 103,6%, у 

господарствах населення – 97%. 
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Обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій 

масі) у січні – червні 2019 року склали 102,0% (у січні – березні – 101,6%), 
молока – 96,9% (у січні – березні – 100,2%), яєць – 103,2% (у січні – березні –

102,9%) до обсягів січня – червня минулого року.  

Зменшення обсягів виробництва молока обумовлене зменшенням 
чисельності корів як у сільгосппідприємствах, так і в особистих господарствах 

населення, зокрема на 137 тонн (на 5%) зменшилося виробництво молока в 

ПрАТ “Агро-Союз” Синельниківського району,  на 701 тонну (на 34,0%) –                       
в ПП “АФ “Борисфен” Томаківського району.  

На 01 липня 2019 року у господарствах усіх категорій кількість великої 

рогатої худоби порівняно з відповідною датою 2018 року зменшилася  
на 3,1% (на 01 квітня 2019 року – на 2,8%), у т. ч. корів – на 1,6%  

(на 01 квітня 2019 року – на 0,6%); свиней – на 7% (на 01 квітня 2019 року –  

на 2,6); овець та кіз – на 8,6% (на 01 квітня 2019 року – на 1,0%); птиці 
свійської, навпаки, стало більше на 3,8% (на 01 квітня 2019 року – на 5,9%). 

Нарощуються обсяги виробництва молока в ТОВ “Агрофірма  

ім. Горького” Новомосковського району – 104%, в ТОВ АФ “Орільська” 
Новомосковського району – 117%.  

Зростання обсягів виробництва м’яса відбулося на сільгосппідприємствах 

8 районів, найбільше – Покровського (на 40,5%), Синельниківського  

(на 137,3%), Криничанського (на 25,4%), Томаківського (на 14,7%). 
Водночас на 9 сільгосппідприємствах районів відбулося зниження обсягів 

виробництва м’яса, особливо (як і у І кварталі поточного року) Криворізького 

(на 53,6%), Магдалинівського (на 44,7%), Межівського (на 32,1%), 
Петропавлівського (на 22,4%). 

Сільгосппідприємства Магдалинівського району збільшили виробництво 

молока на 8,2%, а підприємства Покровського, Синельниківського та 
Новомосковського зменшили на 14,5%, на 5,1% та на 1,2% відповідно. 

У січні – червні 2019 року обсяг вирощування сільськогосподарських 

тварин у підприємствах (крім малих) збільшився порівняно з аналогічним 
показником попереднього року на 5,5 тис. тонн (на 4%; у січні – березні – на 

3,4%), а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 101,3% 

(торік – 99,8%). 
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій масі 

частка птиці свійської склала 86,6% (торік – 86,9%, за І квартал 2019 року – 85,9%), 

свиней – 12,3% (11,8%, за І квартал 2019 року – 12,9%), великої рогатої худоби – 
1,1% (1,2%, за І квартал 2019 року – 1,23%). 

Середній надій молока у розрахунку на одну корову зменшився на 42 кг і 

становив 2731 кг. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року 

№ 107 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва” станом на 01 липня  
2019 року з державного бюджету 2700 фізичним особам, які подали документи,  

нарахована та сплачена дотація в сумі 7793,1 тис. грн  за утримання 5275 голів  

молодняка великої рогатої худоби. 



37                               Продовження додатка 

 

Агропідприємства області співпрацюють щодо кредитування з комерційними 

банками – з початку року господарствами агропромислового комплексу всіх форм 
власності отримано  94,7 млн грн кредитів.  

З початку 2019 року закуплено 40,6 тонн дизельного палива, 12,0 тис. тонн 

бензину, 2,0 тис. тонн дизмасла. Відремонтовано 3390 зернозбиральних 
комбайнів,  214 сушарок, 1220 жниварок.  

У поточному році продовжується реалізація низки проектів із залученням 

інвестицій, у тому числі іноземних. 
У рамках Канадського проекту “Розвиток молочного бізнесу в Україні”: 

об’єднання кооперативів “Господар” продовжує розвивати мережу 

кооперативів молочного напряму: 
діє лабораторія з аналізів якості молока (юридична особа ТОВ “Дейрі 

Менеджмент Сістем”), атестоване лабораторне обладнання Dairy Spec Combi, 

отримані необхідні метрологічні сертифікати – у першому півріччі  
2019 року здійснено 18198 аналізів якості молока від дрібних, середніх та 

великих виробників; 

збільшується мережа збору молока – встановлюються танки-
охолоджувачі та забезпечуються молоковозами молочні кооперативи, що є 

членами об’єднання (СОК “Добробут Андріївки”, СОК “Первоцвіт”,  

СОК “Жовтневий”, СОК “Молочна ріка”, СОК “Любава”), збір молока 

організовано у 104 пунктах, закуплено обладнання  для додаткових  
50 молокозбиральних пунктів; 

організовано гуртовий продаж молока 5-ти  кооперативів,  загальний 

обсяг продажу молока за півріччя склав 3200 тонн, ціна за 1 літр базового 
молока для кооперативів склала від 7,00 до 8,80  грн з ПДВ, додатково ведеться 

розрахунок за жирність вище базової; 

з метою налагодження бухгалтерського обліку у п’яти залучених 
кооперативах впроваджується програмне забезпечення 1С, програма з обліку 

фінансових та нефінансових показників діяльності кооперативів 

PERFORMCOOP, проводяться навчання бухгалтерів.  
Для фермерів – членів кооперативів та виробників молока проведено 

тренінги та консультації щодо управління молочним виробництвом з 

використанням сучасних технологій – за перше півріччя 2019 року у 42 заходах 
взяли участь 454 особи (з них жінок – 251, молодь – 109 осіб). 

В області ефективно впроваджуються інвестиційні проекти за власні 

кошти господарств (підприємств): 
будівництво другої черги холодильника з регульованим газовим 

середовищем ємністю 2400 тонн для зберігання вирощеної продукції (яблук), 

введення в експлуатацію трьох ліній товарної обробки плодів – сортування 
продукції, пакування та палетування, пакування в пакети (ТОВ “Сади Дніпра” 

Дніпровського району); 

реконструкція свинокомплексу на 840 голів свиней, 180 тонн м’яса на рік 
(СТОВ “АгроМайстер” Солонянського району); 

реконструкція молочної ферми на 540 голів корів (ДП “Націонал плюс”, 

ПП “Націонал” Царичанського району); 
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в Апостолівському районі (м. Зеленодольськ) продовжується будівництво 

перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур 

на річковий транспорт з об’ємом зберігання зерна 76,0 тис. тонн. 

На виконання регіональної Програми з локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської 

області протягом 2012 – 2026 років, затвердженої рішенням  обласної  ради   

від  23  березня 2012 року № 259-12/VI (із змінами), у І півріччі 2019 року її 

заходи реалізовувалися за рахунок місцевих бюджетів на суму 6 156,869 тис. грн 

та за рахунок інших джерел – 109 629,913 тис. грн – за допомогою застосування 

механічного та агротехнічного методів боротьби з амброзією полинолистою 

оброблено 796,699 тис. га. 

 
Розвиток сфери послуг 

 
У І кварталі 2019 року доход від реалізації послуг склав 15246,8 млн грн, 

у тому числі реалізація послуг населенню – 2136,2 млн грн. Питома вага послуг, 

реалізованих для населення, у загальному обсязі дорівнювала 14,0%  

(у І кварталі 2018 року – 16,3%). 

У структурі наданих послуг переважали послуги транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 52,1%, частка послуг з 

операцій з нерухомим майном склала 13,8%, щодо здійснення професійної, 

наукової та технічної діяльності – 8,3%, у сфері інформації та  

телекомунікацій – 5,8%, у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – 10,0%. 

Зростання обсягів послуг, реалізованих для споживачів підприємствами 

сфери нефінансових послуг, у I кварталі 2019 року порівняно з I кварталом  

2018 року відбулося лише у місті Дніпро (з 9803,0 до 11161,4 млн грн) та  

у 13 районах, найвищими темпами  – в Апостолівсьому  (з 11,7 млн грн до                  

30,5 млн грн), Солонянському (з 12,2 млн грн до 15,2 млн грн), 

Новомосковському  (з 25,6 млн грн до 61,1 млн грн), Софіївському (з 1,6 млн грн 

до 2,6 млн грн), Дніпровському (з 1386,0 млн грн до 1834,7 млн грн). 

Зниження обсягів – у 12 містах та 10 районах, особливо  в містах 

Нікополь (з 111,3 млн грн до 59,4 млн грн) та Марганець (з 6,6 млн грн                         

до 3,7 млн грн) та в П’ятихатському (з 9,1 млн грн до 3,9 млн грн),  

Петропавлівському (2,3 млн грн до 1,0 млн грн),  Магдалинівському (1,5 млн грн 

до 0,7 млн грн), Межівському (0,4 млн грн до 0,2 млн грн) районах. 

 

Розвиток інфраструктури сільських територій, у тому числі 

об’єднаних територіальних громад 

 
Продовжено роботу з вирішення проблем із забезпечення 

централізованим питним водопостачанням населення сільської місцевості 

області, що користується привізною водою. 



39                               Продовження додатка 

 

Протягом І півріччя реконструйовано та збудовано 9,2 км водопровідних 

мереж до населених пунктів Апостолівського, Дніпровського, Криничанського, 

Синельниківського та Софіївського районах, здійснювалося облаштування 

водопровідних очисних споруд на території Новомосковського району. 

До кінця року заплановано здійснити будівництво, реконструкцію та 

ремонт 24 км водопровідних мереж, що дасть змогу забезпечити якісним 

централізованим питним водопостачання майже 9 тис. мешканців та покращити 

умови проживання для 8 тис. мешканців населених пунктів області. 

За рахунок обласного бюджету розвитку продовжуються роботи, 

розпочаті у попередньому році, з будівництва малих групових житлових 

будинків для дітей-сиріт на територіях Богданівської, Петриківської, Раївської 

та Солонянської об’єднаних територіальних громад. 

Реалізуються проекти, направлені на підвищення рівня надання медичних 

послуг населенню у сільській місцевості, зокрема будівництво 18 сільських 

амбулаторій з житлом (або без житла) у Верхньодніпровському, 

Криничанському, Межівському, Петриківському районах та в об’єднаних 

територіальних громадах: Божедарівській, Межівській, Червоногригорівській, 

Першотравневській, Чкаловській, Миколаївській, Вакулівській, Томаківській, 

Царичанській, Широківській та Юр’ївській.  

Протягом І півріччя вже завершено роботи з будівництва 8 сільських 

амбулаторій, а саме: “Будівництво амбулаторії на 3 – 4 лікаря без житла за 

адресою: Верхньодніпровський район, с. Пушкарівка, вул. Ілляшевського,  

22-в”, “Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: 

Нікопольський район, с. Придніпровське, вул. Високовольтна, 33-б”, 

“Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: Нікопольський 

район, с. Південне, вул. Центральна, 13-б”, “Будівництво амбулаторії  

на 1 – 2 лікаря без житла за адресою: Петриківський район, с. Іванівка, 

вул. Центральна, 75-а”, “Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря без житла за 

адресою: Петриківський район с. Лобойківка, вул. Пати, 9”, “Будівництво 

амбулаторії на 3 – 4 лікаря без житла за адресою: Петропавлівський район, в 

с. Миколаївка, вул. Шкільна, 9”, “Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з 

житлом за адресою: Царичанський район, с. Прядівка, вул. Центральна, 41-б”, 

“Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом за адресою: Царичанський 

район, с. Бабайківка, вул. Центральна, 46”. 

У 2019 році на реалізацію 188 інфраструктурних проектів у 62 об’єднаних 

територіальних громадах спрямовано кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад в обсязі 173,9 млн грн. Пріоритетними напрямами використання коштів, 

як і в минулі роки, є ремонт вулиць і доріг населених пунктів, оновлення 

вуличного освітлення, виконання енергозберігаючих заходів у закладах освіти, 

культури та охорони здоров’я. 

Загальний обсяг бюджетних коштів, які спрямовуються у 2019 році на 

реалізацію майже 800 інвестиційних проектів на території створених 

об’єднаних територіальних громад, становить майже 1,7 млрд грн. 
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Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 
 

Підприємства енергогенеруючої галузі ВП “Придніпровська ТЕС”  

ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго”, ВП “Криворізька ТЕС” ПАТ “ДТЕК 

Дніпроенерго”, філія “Середньодніпровська ГЕС” ПАТ “Укргідроенерго”,  

ПАТ “Дніпровська ТЕЦ” входять до складу об’єднаної енергетичної системи 

України, обсяги виробництва електроенергії для кожної станції плануються та 

встановлюються диспетчерським центром ДП НЕК “Укренерго”, згідно з 

балансом між виробництвом та споживанням електроенергії, а також з 

урахуванням роботи усіх енергогенеруючих станцій України.  

Енергозбереження 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року  

№ 275-11/VII затверджена Стратегія енергозбереження, енергоефективності та 

розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області на 2018 – 

2035 роки (далі – Стратегія). Головною метою Стратегії є формування умов для 

забезпечення енергетичної безпеки області на шляху до сталого розвитку. 

Основними критеріями такої безпеки є поступовий повний перехід на 

відновлювані джерела енергії та відмова від використання викопного палива. 

В області діють дві програми, якими передбачені заходи з 

енергоефективності, а саме: Дніпропетровська обласна комплексна програма 

(стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату  

на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради  

від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI (зі змінами), та Програма підтримки 

населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини  

на 2015 – 2020 роки, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради 

від 21 жовтня 2015 року № 681-34/VI (зі змінами). 

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота, спрямована 

на формування у суспільства свідомого ставлення до необхідності підвищення 

енергоефективності, розвитку та використанню відновлювальних джерел енергії 

та альтернативних видів палива, а також надання державної фінансової 

підтримки населенню, ОСББ та ЖБК для впровадження енергоефективних 

заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання 

енергоефективного обладнання та/або матеріалів. Проводяться семінари, круглі 

столи, тематичні заняття та відкриті уроки з енергозбереження, відновлювальної 

енергетики та захисту довкілля у загальноосвітніх школах населених пунктів. 

Інформація щодо державної підтримки населення до впровадження 

енергоефективних заходів розміщується на дошках оголошень масового 

скупчення людей.  

Альтернативна енергетика 

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.  
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По області ведеться активна робота з розвитку альтернативної та 
відновлюваної енергетики. На 01 липня 2019 року загальна кількість об’єктів 
альтернативної електроенергетики дорівнює 1792 (на 01 квітня 2019 року –  
1131), що у 11 разів перевищує показники аналогічного періоду 2018 року. 
Сумарна електрична потужність об’єктів 487 МВт, показники якої за звітній 
період збільшилися на 402,9 МВт або в 6 раз порівняно з І півріччям 2018 року. 
У тому числі сонячних електростанцій, які отримали зелений тариф, 53 об’єкти 
(у І кварталі – 46), сумарною потужністю 375,2 МВт та сонячних 
електростанцій приватних домогосподарств 1546 одиниць (у І кварталі – 1072), 
сумарною потужністю 39,7 МВт.  

За І півріччя 2019 року об’єктами альтернативної енергетики вироблено 
електричної енергії 171 млн кВт*год. (з них 44 млн кВт*год. у І кварталі), в 
тому числі об’єктами сонячної енергетики з урахуванням сонячних 
електростанцій приватних домогосподарств 141 млн кВт*год. (з них  
36 млн кВт*год. у І кварталі), що значно перевищує показники аналогічного 
періоду 2018 року (у 8 раз).  

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в 
Дніпропетровській області, відсотків до загальної потужності котелень регіону 
за І півріччя 2019 року дорівнює 17,98% (у І кварталі – 17,97%), що на 0,03% 
більше ніж за аналогічний період 2018 року. 

Найкраще значення показника серед міст спостерігається у  
Марганці – 98,82 %, Нікополі – 87,53 %, Покрові – 65,13 %, Кам’янському – 
35,12 %, найгірше – у містах Вільногірськ, Жовті Води, Першотравенськ, 
Синельникове, Тернівка та дорівнює 0.  

Порівняно з І півріччям 2018 року покращення показника відбулося у 
містах Кам’янське та Покров за рахунок введення в експлуатацію  нових 
теплогенеруючих установок на альтернативних видах палива. У свою чергу 
зменшення показника у місті Дніпро відбулося за рахунок уточнення 
інформації щодо потужності котелень на традиційних видах палива, але варто 
зауважити, що у місті були введені нові потужності на альтернативних видах 
палива. На зменшення показника у місті Марганець вплинуло збільшення 
потужності котелень на природному газі, які опалюють заклади бюджетної 
сфери Новокиївської сільської ради (створення Марганецької міської 
об’єднаної територіальної громади). 

Найкращі показники серед районів у Нікопольському – 73,88 %, 
Криничанському – 59,84 %, Петропавлівському – 47,34 %, Петриківському – 
39,93 %, Криворізькому – 36,34 %, Межівському – 29,96 %,  
Синельниківському – 29,25 %, Новомосковському – 21,40 %. Відсутність 
котелень на альтернативних видах палива (деревному паливі, паливі з відходів 
сільського господарства, біогазі, вторинних енергетичних ресурсах тощо) 
спостерігається у Юр’ївському районі. Збільшення показника у 
Апостолівському, Васильківському, Верхньодніпровському, Дніпровському, 
Криворізькому, Нікопольському, Покровському, П’ятихатському, 
Солонянському, Софіївському районах відбулося за рахунок збільшення 
потужності котелень, які працюють на альтернативних видах палива,  
а саме – введення в експлуатацію нового теплогенеруючого обладнання.  
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Впровадження систем енергетичного менеджменту та енергетичного 

моніторингу в бюджетних установах області 

В області запроваджується система енергетичного менеджменту та 

енергетичного моніторингу в бюджетних установах. Станом на 01 липня  

2019 року у містах Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Вільногірськ, Павлоград, 

Першотравенськ, Покров впроваджена система енергетичного моніторингу на 

1042 об’єктах бюджетної сфери. Для порівняння, станом на 01 липня 2018 року 

система енергетичного моніторингу була впроваджена лише у п’яти містах 

області (Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Павлоград, Покров) на 1020 об’єктах 

бюджетної сфери. 

Система дозволяє оцінити динаміку енергоспоживання будівлями за 

видами ресурсів, здійснити порівняльний аналіз показників питомого 

споживання, обрахувати індекси енергозатратності будівель, відслідкувати 

показники фактичних видатків та оплати за споживання енергоресурсів, 

оцінити стан дотримання установами лімітів енергоспоживання, обрахувати 

очікувані обсяги енергоспоживання та оцінити потребу в енергоресурсах та 

коштах на їх оплату, а також представити інформацію щодо показників 

енергоспоживання у графічному вигляді за допомогою графіків та діаграм.  

Також енергетичний моніторинг на об’єктах бюджетної сфери ведеться у 

Карпівській сільській ОТГ Широківського району та впроваджується у 

Межівській селищній ОТГ Межівського району.  

 

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 Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року  

№ 680-34/VI (зі змінами) (далі – Програма), підприємствами-забруднювачами 

за власні кошти у 2019 році розпочато реалізацію 236 природоохоронних 

заходів, з яких 35  з кінцевим терміном виконання у 2019 році.  

Провідними підприємствами області: ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, 

АТ “Нікопольський завод феросплавів”, ПАТ “Дніпровський металургійний 

комбінат, КП “Дніпроводоканал” Дніпровської міської ради” та іншими 

продовжується реалізація заходів з модернізації та реконструкції виробництв, 

енергозбереження, зменшення впливу на навколишнє природне середовище. 

Протягом І кварталу інвестовано 780,1 млн грн та реалізовано 

3 природоохоронні заходи, з яких 1 з кінцевим терміном виконання у 

поточному році. 

З обласного бюджету на впровадження 29 природоохоронних заходів, 

спрямованих на розв’язання екологічних проблем найбільш техногенно 

навантажених регіонів області, передбачено 236,5 млн грн.  
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Протягом І півріччя використано 87,2 млн грн. Продовжується виконання 

робіт на об’єктах: “Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в 

Магдалинівському районі”, “Протиповеневі заходи та поліпшення 

гідрологічного стану р. Кам’янка в смт Софіївка Софіївського району”, 

“Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 

с. Широка Дача Широківського району”, “Реконструкція полігону твердих 

побутових відходів по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ”.  

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 
З метою зниження рівня техногенно-екологічних ризиків у області в 

2019 році продовжувалися роботи з мінімізації впливу об’єктів уранових 

виробництв на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. 

На виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 579  

(зі змінами), з державного бюджету спрямовано 8,5 млн грн, з яких протягом 

І півріччя освоєно 3,3 млн грн.  

Це дало змогу забезпечити харчуванням 5029 дітей, відшкодувати 

частину вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів, за  

582 зверненнями, надати послугу з зубопротезування 9 особам та матеріальну 

допомогу на лікування 102 особам. 

З метою інженерного захисту території м. Дніпро від небезпечних 

зсувних процесів з місцевого бюджету спрямовано 6,2 млн грн на об’єкт 

“Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської 

балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гавриленка у 

м. Дніпропетровську, будівництво”. 

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  

199,0 тис. грн. 

 
Розвиток житлово-комунального господарства 
 

У січні – червні 2019 року мешканцями регіону за житлово-комунальні 

послуги сплачено 7545,0 млн грн, що становило 83,2% нарахованих за цей 

період сум (порівняно з  першим кварталом поточного року рівень сплати зріс 

на 7,9 в. п.), за відповідний період минулого року – 81,8%.  

Загальний рівень розрахунків населення за послуги централізованого 

опалення та гарячого водопостачання склав 93,7%, з утримання будинків і 

прибудинкової території – 88,0%, водопостачання та водовідведення – 77,9%, 

газопостачання – 107,1%, з вивезення побутових відходів – 75,8%. 
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Рівень розрахунків населення за житлово-комунальні послуги, % 
 І півріччя 

2019 року 
І півріччя 
2018 року 

І квартал 
2019 року 

послуги централізованого 
опалення та гарячого 
водопостачання 

93,7 89,5 63,5 

утримання будинків і 
прибудинкової території 

88,0 76,1 84,3 

водопостачання та 
водовідведення 

77,9 83,8 78,7 

газопостачання 107,1 76,6 84,8 

вивезення побутових відходів 75,8 81,5 69,3 
 
Заборгованість населення області за централізоване опалення та 

постачання гарячої води на кінець червня 2019 року становила 2528,3 млн грн, 
за постачання природного газу – 2471,2 млн грн, за централізоване постачання 
холодної води та водовідведення – 818,9 млн грн.  

У січні – червні поточного року з населенням укладено 4490 договорів 
щодо погашення реструктуризованої заборгованості на суму 31465,1 тис. грн, а 
сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала  
17405,2 тис. грн.  

Станом на 01 липня 2019 року ліквідовано 2258 стихійних сміттєзвалищ; 
упорядковано 49047,47 га території парків, скверів, алей та прибудинкових 
територій; висаджено 15773 дерева, 13821 кущ; площа нових газонів та  
квітників – 49,83 га; протяжність очищених від сміття берегів – 750,65 км; 
протяжність прибраних від сміття доріг – 11746,61 км. 

На сьогодні в області створено 3110 ОСББ (3317 будинків), що становить 
17,0 % від загальної кількості житлових будинків (19525 будинків), з них                 
157 створено у 2019 році.   

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, на сьогодні Дніпропетровська область 
посідає перше місце за кількостю створених ОСББ. Робота із зазначеного 
питання триває. 

Триває робота з вирішення проблеми із забезпечення централізованим 
питним водопостачанням населення сільської місцевості області. Протягом  
І півріччя 2019 року збудовано майже 9,7 км водопровідних мереж до 
населених пунктів Апостолівського, Дніпровському, Криничанському, 
Новомосковському, Синельниківському та Софіївського районів. 

Виконано капітальний ремонт 104132,1 кв. м покрівель об’єктів 
комунальної власності та ремонт 78 ліфтів, в багатоквартирних будинках 
встановлено 274 комерційних прилади обліку теплопостачання.  

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 “Укрсімбанк”, 
які залучені до програми, надано 19368 кредитів на загальну суму  
390,8 млн грн, (у тому числі у 2019 році – 1255 кредитів на суму 67,9  млн грн). 
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Освіта 

 

В області функціонує 989 закладів дошкільної освіти (разом з навчально-

виховними комплексами), у яких здобувають дошкільну освіту понад  

110 тисяч малюків. Порівняно з І кварталом 2019 року закладів, в яких є 

дошкільні групи, стало на 2 менше у зв’язку з реорганізацією навчально-

виховних комплексів. 

У 2019 році в області планується створити 1710 додаткових місць, а саме: 

відкрити 11 комунальних закладів освіти (закладів дошкільної освіти або 

дошкільних відділень в інших закладах освіти) на 1310 місць; відкрити 20 груп 

у функціонуючих закладах дошкільної освіти на 400 місць. 

Показник охоплення всіма формами дошкільної освіти по області 

становить 93,5%.  

Охоплення п’ятирічних дітей дошкільною освітою становить 100%. 

В області функціонує 906 закладів загальної середньої освіти, в яких 

навчається 330038 учнів. 

В області забезпечується стовідсоткове безкоштовне підвезення понад  

20 тисяч учасників навчально-виховного процесу в сільській місцевості до 

місця навчання і роботи та у зворотному напрямку (424 шкільні автобуси). 

Для поповнення та оновлення автопарку шкільних автобусів у  

І півріччі 2019 року було придбано та передано до закладів освіти сільської 

місцевості 8 шкільних автобусів. 

Усі заклади освіти денної форми навчання стовідсотково забезпечені 

комп’ютерною технікою для використання в освітньому процесі та підключені 

до мережі Інтернет. 

Інтелектуальний, творчий, фізичний розвиток, формування професійних 

навичок, організацію змістовного дозвілля учнівської молоді забезпечують  

156 закладів позашкільної освіти, з них 40 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

якими охоплено майже 104 тис. дітей та учнівської молоді області. 

У І кварталі 2019 року, відповідно до постанови Верховної Ради України 

від 17 січня 2019 року № 2674-VIII “Про призначення у 2019 році іменних 

стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”, з 

метою покращення ефективності адресної підтримки молодих учених – 

докторів наук, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення 

ними в Україні фундаментальних і прикладних наукових досліджень з 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки призначено стипендію двом 

докторам наук закладів вищої освіти м. Дніпро.  

У І кварталі 2019 року обласними іменними стипендіатами стали  

180 кращих учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 

студентів закладів вищої освіти.  

У І кварталі 2019 року 5 науковців, які проводять фундаментальні 

прикладні наукові дослідження і отримують наукові та науково-технічні 

результати у ракетно-космічній галузі, отримали обласну іменну стипендію 

імені О.М.Макарова. 
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У ІІ кварталі 2019 проведено: 

19 квітня 2019 року з метою розвитку в галузі термічної і 

термомеханічної обробки і металознавства, технологій новітніх матеріалів та 

наукової складової будівничої галузі Дніпропетровської області для обміну 

науковими ідеями та розробками задля зміцнення плідної співпраці вчених та 

промисловців спільно з Придніпровською академією будівництва та 

архітектури проведена Міжнародна наукова конференція “Стародубовські 

читання”; 

10 – 12 квітня 2019 року з метою виявлення, об’єднання і підтримки 

обдарованої молоді, розвитку у студентів, аспірантів і молодих вчених інтересу 

до дослідної діяльності в області космонавтики, космічної освіти, а також в 

інших областях науки і техніки, безпосередньо пов’язаних з космосом, спільно 

з Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова 

проведена Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і 

космос”; 

19 – 20 квітня 2019 року з метою підвищення духовного рівня 

студентства, розвитку вокального жанру у молодіжному середовищі, 

об’єднання справжніх фахівців, які займаються розвитком вокального 

мистецтва, надання можливості показати свої надбання і отримати 

кваліфіковану допомогу у вихованні своїх учнів, формування естетичних 

смаків виконавців, надання можливості спілкуватися і налагоджувати творчі 

зв’язки спільно з Палацом студентів Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара та Президентського фонду Леоніда Кучми 

“Україна” проведено фестиваль української пісні “Музичне сузір’я України” в 

якому взяли участь понад 60 колективів та окремих виконавців з різних регіонів 

України; 

17 травня 2019 року з метою всебічного розвитку та розширення меж 

дизайнерського мистецтва, підтримки талановитої молоді, співпраці учасників 

навчальних закладів та установ Дніпропетровської області із закладами інших 

регіонів України спільно з Дніпропетровським коледжем технологій та дизайну 

відбувся щорічний обласний молодіжний фестиваль мод “Весняна акварель”, в 

якому взяли участь діти із закладів освіти з різних регіонів України. 

Для активізації профорієнтаційної роботи, а також з метою всебічного 

інформування населення про можливості навчання у закладах вищої освіти 

області спільно з роботодавцями у всіх закладах вищої освіти були проведені 

дні відкритих дверей, “Ярмарок вакансій”, а також профорієнтаційні вебінари з 

віддаленими територіями. 

Закладами вищої освіти області також проводиться міжнародний обмін з 

метою стажування студентів, викладачів, наукових працівників у навчальних 

закладах країн Європейського Союзу, зокрема Франції, Італії, Німеччини, 

Швеції, Польщі, а також світу, зокрема Бразилії, Китаю тощо. 

Ведеться постійний контроль за станом підготовки об’єктів сфери освіти 

до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період  

2019/2020 року. 



47                               Продовження додатка 

 

У січні – червні 2019 року виконано ремонти у 230 закладах освіти  

(у січні – березні 2019 року – 64), зокрема в закладах загальної середньої освіти 

встановлено 1222 металопластикових вікна загальною площею 5360,7 кв. м.  
  

Охорона здоров’я 

 

Забезпечення доступності для пацієнтів послуг первинної медичної 

допомоги відповідної якості, ефективного використання ресурсів галузі 

охорони здоров’я, поліпшення стану здоров’я населення, у першу чергу за 

рахунок зниження захворюваності та смертності від серцево-судинних 

захворювань, онкологічної патології та інших соціально обумовлених недугів, 

збереження репродуктивного здоров’я – основні пріоритети роботи 

облдержадміністрації у галузі охорони здоров’я. 

У межах обласної програми “Здоров’я населення Дніпропетровщини на 

2015 – 2019 роки”, затвердженої рішенням  Дніпропетровської обласної ради 

від 05 грудня 2014 року № 586-28/VІ (зі змінами), з метою забезпечення якісної 

і доступної медичної допомоги упродовж І півріччя 2019 року:  

функціонує 68 закладів охорони здоров’я: 2 амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини, як самостійні юридичні особи, та  

66 центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з них у містах – 

32 центри, районах – 34 центри, до складу яких входять 419 лікарських 

амбулаторій, з них у містах – 192 амбулаторії, районах – 227 амбулаторії,  

326 фельдшерських (фельдшерсько-акушерських пунктів) та медичних пунктів 

тимчасового базування, у яких здійснюються виїзні прийоми медичними 

працівниками, які надають первинну медичну допомогу; 

функціонують школи здоров’я у 349 амбулаторіях (83,3%), в яких 

проведено 4444 заняття, навчено 30637 осіб; 

функціонує 5 станцій швидкої медичної допомоги з мережею 111 пунктів 

базування екстреної (швидкої) медичної допомоги, які фінансуються з 

обласного бюджету, що дозволило досягти принципу екстериторіальності; 

створено 3 центри первинної медико-санітарної допомоги в об’єднаних 

територіальних громадах (а саме: у комунальному некомерційному 

підприємстві “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади” Новомосковського району 

Дніпропетровської області”, у комунальному некомерційному підприємстві 

“Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини” Вакулівської сільської 

ради Софіївського району Дніпропетровської області та комунальному 

некомерційному підприємстві “Девладівська Амбулаторія загальної практики – 

сімейної медицини” Девладівської сільської ради Софіївського району 

Дніпропетровської області, ще не розпочали повноцінно функціонувати; 

діє Єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба, яка складається 

з двох центрів щодо прийняття викликів у містах Дніпро та Кривий Ріг. 
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В області при закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну 

допомогу, функціонують 56 територіальних навчально-тренінгових центри, у 
яких здійснюється підготовка медичних працівників, які надають первинну 

медичну допомогу, з питань: 

опрацювання практичних навичок під час введення в дію нового 
медичного обладнання (наприклад, фетальний доплер, отоофтальмоскоп, 

пульсоксиметр, мішок Амбу, лобний рефлектор тощо); 

планування сім’ї; 
профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу; 

інтегрованого ведення хвороб дитячого віку тощо.    
У І півріччя 2019 року в цих тренінгових центрах навчалося  

2823 медичних працівники, у тому числі лікарів первинної медичної  

допомоги – 1044, сестер медичних первинної медико-санітарної допомоги – 
1779. 

У поточному році проводилася інформаційно-просвітницька робота в 

комплексі заходів з первинної профілактики інфекційних та неінфекційних 
захворювань серед населення, учнівської та студентської молоді, декретованих 

груп, що була спрямована на підвищення рівня знань з вищезазначених 

проблем, формування навиків безпечної поведінки, здорового способу життя, 

толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. 
КП “Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії” Дніпропетровської обласної ради” за рахунок закуплених                      

за кошти державного та обласного бюджетів виробів медичного                    
призначення та витратних матеріалів виконано 2714 оперативних втручання,                  

з них 173 операції на відкритому серці, у тому числі з ШК – 112, аорто-

коронарні шунтування – 61, 39 операцій на закритому серці,                                       
177 електрофізіологічних втручань, 390 імплантацій ектрокардіостимуляторів,  

1911 рентгенендоваскулярних операцій. 

За звітний період на базі зазначеного закладу проведено  
1128 коронарографій та 402 стентування коронарних судин. Проліковано  

2638 хворих, з них з гострим інфарктом міокарда – 339, у тому числі 238 хворих 

з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, проведено 
218 стентувань коронарних судин та 20 через шкіряних балонних ангіопластик. 

Протягом І півріччя 2019 року проведено 97 оперативних втручань на 

серці 85 дітям (за І півріччя 2018 року – 78 оперативних втручання 67 дітям).  
У рамках вдосконалення невідкладної допомоги хворим на гострий 

інфаркт міокарду, максимального скорочення терміну проведення репер-

фузійної терапії хворим на гострий інфаркт міокарда за І півріччя  
2019 року проведено 206 процедур, з яких на догоспітальному етапі 2 та  

на госпітальному – 204. 

Підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів з питань вдосконалення 
профілактики та лікування серцево-судинних захворювань заслухані на 

засіданні обласного товариства терапевтів, переривчастих курсах  лікарів-

кардіологів області. 
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На цей час завершено закупівлю лікарських засобів та розподілено їх до 
закладів охорони здоров’я області, а саме: Томогексол (йогексол) у кількості 
2853 упаковки, що забезпечить проведення стентування інфаркт-залежної 

артерії та коронарографії судин з метою надання медичної допомоги пацієнтам 
з гострим інфарктом міокардом (2853 пацієнти), та Фраксипарин (надропарин 
кальцію) у кількості 800 упаковок, що забезпечить надання медичної допомоги 
пацієнтам з не Q-інфаркт міокардом (800 пацієнтів). Продовжується процедура 
закупівлі витратних матеріалів для проведення кардіохірургічних втручань. 

Протягом І півріччя 2019 року центрами первинної медико-санітарної 
допомоги області оглянуто 76827 переселенців із залученням лабораторних та 
інструментальних методів обстеження, консультації фахівців. Взято на 

диспансерний облік – 22468 осіб, взято на облік 967 вагітних, народилося   
648 дітей, госпіталізовано та проліковано – 7025 осіб. 

Крім того на постійному замісному лікуванні перебувають 9 хворих з 
термінальною стадією ниркової недостатності (гемодіаліз та перитонеальний 
діаліз).  

Хворих з онкологічною патологією – 1113 осіб, з кардіохірургічною 
патологією – 265 осіб. А також 207 хворих на цукровий діабет, які отримують 
цукрознижувальні препарати. Кількість осіб, які включені до програми замісної 

підтримуючої терапії – 25, кількість хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД – 189. 
На цей час у 4 амбулаторіях (Петриківському – 2, Царичанському – 1 та 

Нікопольському – 1 районах), збудованих за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості, місцевих бюджетів, впроваджується 
надання медичних послуг з використанням телемедичного обладнання. 

Придбано медичне обладання для 18 нових амбулаторій 
(Верхньодніпровському – 1, Криничанському – 1, Межівському – 2, 

Петриківському – 2, Царичанському – 1, Нікопольському – 4, 
Петропавлівському – 1, Софіївському – 1, Широківському – 1, Юр’ївському – 1 
районах) на загальну суму 20714,879 тис. грн, у тому числі за рахунок                 
коштів субвенції 18 237,955 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету –  
2 476,925 тис. грн. 

Кошти обласного бюджету розподілено по адміністративно-
територіальним одиницям області для придбання немедичного обладнання та 
устаткування (офісні меблі, шафи та стелажі, холодильне обладнання, 

комп’ютерне обладнання з периферійними пристроями та програмним 
забезпеченням) для нових амбулаторій. 

Також придбано 18 автомобілів для нових амбулаторій та 6 для існуючих 
амбулаторій за рахунок коштів субвенції. 

Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради від 08 липня 
2019 року № 132-р “Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 
2018 року № 397-15/VІІ “Про обласний бюджет на 2019 рік” внесено зміни, 
відповідно до яких видатки субвенцій КПКВКМБ: 0719490 “Субвенція з 
місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 
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періоду” та 0719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з 
обласного бюджету до місцевих бюджетів на капітальні видатки та 
облаштування об’єктів соціально-культурної сфери)” розподілено по 

адміністративно-територіальним одиницям області для забезпечення 
телемедичним обладнанням амбулаторій у сільській місцевості. 

Протягом 2017 – 2019 років 8 центрів ПМСД сільських районів передано 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
(Апостолівської, Зеленодольської міської, Межівської, Солонянської, 
Томаківської, Царичанської та Юр’ївської селищної, Богданівської сільської 
громади) та 14 об’єднаних територіальних громад створили свої заклади 
охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу (Жовтоводська 

міська об’єднана територіальна громада, Аулівська, Божедарівська, 
Вакулівська, Варварівська, Вербківська, Грушівська, Девладівська, 
Іларіонівська, Криничанська, Миколаївська, Новоолександрівська, Піщанська 
та Сурсько-Литовська сільські/селищні об’єднані територіальні громади). 

Згідно з наданими заявками оголошені та тривають процедури закупівель 
лікарських засобів щодо лікування акушерських кровотеч, що дозволить 
забезпечити визначеними лікарськими засобами майже 1400 жінок.  

За підсумками 5 місяців 2019 року демографічна ситуація 

характеризується таким чином: показник народжуваності становить  
7,0 проти 7,8 на 1 тис. нас. у минулому році (-10,3%), показник смертності 
зменшився на 1,2%, з 17,2 до 17,0 на 1 тис. нас. Показник природного руху за 
звітній період дорівнює -10,2 на 1 тис. населення проти -9,2 на 1 тис. нас.  
за 5 місяців 2018 року. Показник малюкової смертності склав 6,6 на 1 тис. 
народжених живими  проти 10,3 у І півріччі 2018 року (зменшення на 35,9%).   

Протягом І півріччя 2019 року показник материнської смертності 
становить 18,7 на 100 тис. народжених живими (у попередньому році – 16,0).  

Захворюваність населення усіма формами туберкульозу дорівнює 29,3 на 
100 тис. населення (31,3 за аналогічний період минулого року), тобто має місце 
зниження на 6,4%. Впродовж 3 місяців 2019 року порівняно з аналогічним 
періодом минулого року відбулося зменшення як питомої ваги 
бактеріовиділювачів серед хворих легеневим туберкульозом – з 62,2% до 
61,7%, так і питомої ваги деструкцій – з 36,8% до 35,6%. Захворюваність 
дитячого населення (0 – 17 років) на туберкульоз зменшилася на 38,5% та 
становить 8,3 на 100 тис. дит. нас. проти 13,5 на 100 тис дитячого населення у  

І півріччі 2018 року. 

 
Розвиток інформаційного простору 

 
Протягом І півріччя 2019 року проводилися зустрічі, пресконференції,  

презентації, урочисті заходи з керівниками місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів за участю 
представників засобів масової інформації для подальшого висвітлення подій. 
Також проводилися семінари, престури, круглі столи із залученням обласної 
влади, підприємців,  іноземних партнерів тощо.  
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Усі заходи висвітлюються у новинах на сайті облдержадміністрації та 
розповсюджуються серед друкованих та електронних ЗМІ.  

Забезпечується всебічний моніторинг засобів масової інформації та 
комунікацій щодо пріоритетних питань державної політики,  діяльності 
центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування; 
здійснюється моніторинг медіаактивності облдержадміністрації у засобах 
масової інформації. 

Працівники облдержадміністрації беруть участь у програмах “Грані”, 
“Деталі” (рубрика “Гість студії”) на 34 телеканалі та “Актуальне інтерв’ю” на 
11 телеканалі.  

Протягом звітного періоду у регіоні за участю керівництва 
облдержадміністрації та структурних підрозділів відбулося 8 круглих столів,  
22 пресконференції, 11 престурів для журналістів. 

За І півріччя 2019 року в засобах масової інформації зафіксовано  
24 484 згадування про діяльність облдержадміністрації, з них: 20 237 – у 
регіональних та 4 247 – у національних засобах масової інформації, у тому 
числі: 3 415 телевізійних сюжетів, 369 публікацій у друкованих ЗМІ,  
20 700 інтернет-повідомлень.  

Завдяки реалізації заходів вдалося забезпечити: готовність оперативно 
реагувати на можливі загрози; проведення призовних кампаній; допомогу 
учасникам АТО; збільшення кількості наданих адмінпослуг; успішне 
продовження процесу децентралізації. 

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

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 з представниками інститутів громадянського суспільства, засідання 
дискусійного клубу для представників громадськості “Дніпро LIVE”, 
організовувалися фотовиставки тощо. 

 
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 
З метою зміцнення соціального статусу молоді в структурах суспільства, 

які оновлюються або кардинально змінюються, посилення правової, 
економічної й соціальної захищеності молодого покоління, створення умов для 
самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини протягом  
І півріччя 2019 року: 

щомісяця проводилися робочі наради представниками інститутів 
громадянського суспільства молодіжного та патріотичного спрямування щодо 
налагодження взаємодії з місцевими органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування; 
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призначено обласні іменні стипендії кращим учням професійно-технічних 

навчальних закладів, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів  

у І семестрі – 180 особам; 

призначено обласні іменні стипендії ім. О.М.Макарова кращим 

студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям 

Дніпропетровської області – 5 особам; 

проведено Міжнародну молодіжну науково-практичну конференцію 

“Людина і космос”, в якій взяло участь 600 осіб; 

проведено Міжнародну наукову конференцію “Стародубівські читання”, 

в якій взяло участь 100 осіб; 

проведено фестиваль кращих шкільних вальсів Дніпропетровщини 

“Dnepr Valse”, учасниками та глядачами якого стали більше 3000 осіб; 

спільно з Дніпропетровським обласним осередком Всеукраїнської 

молодіжної громадської організації “Студентська республіка” проведено 

регіональний етап мультифестивалю “Студенстька республіка”, який охопив 

понад 400 учасників; 

проведено захід “Школа громадського діяча”. Актуальність проекту 

полягає у формуванні лідерських якостей та правової культури молоді в 

організації, навчанні лідерів молодіжних та дитячих організацій, активної 

молоді вищих навчальних закладів. Виявити з числа молоді лідерів та виховати 

з них нову генерацію управлінців – ініціативних, відповідальних, 

висококваліфікованих професіоналів, які здатні впливати на формування 

громадського суспільства та мають активну громадську позицію щодо 

подальшого розвитку країни. 72 молодих активісти пройшли підготовку 

стосовно роботи громадської організації на території України, взаємодії з 

органами влади та грантодавцями. 

У поточному році також проведено: 

засідання Координаційної ради з питань молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання при Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації; 

інформаційно-просвітницький захід “Регіональний етап Всеукраїнської 

інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене”  

(1-й етап – “Здорова масляна для молоді”)”, направлений на популяризацію 

здорового способу життя та розвиток волонтерства серед молоді. Учасники – 

2000 осіб. 

Протягом І півріччя 2019 року спільно з Дніпропетровським обласним 

осередком Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Студентська 

республіка” проведено регіональний етап мультифестивалю “Студентська 

республіка”, який охопив понад 400 учасників. 

До Дня молоді проведено захід “Активна молодь Дніпропетровщини”, в 

ході якого 100 дієвих представників молодіжного руху області та установ і 

організацій, що працюють із молоддю, нагороджені відзнаками обласної ради і 

управління молоді і спорту облдержадміністрації та цінними призами. 
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10 представників молодіжних національно-патріотичних організацій 

взяли участь у Всеукраїнському вишколі “Джура-Десантник”. 

У взаємодії з громадською організацією “Федерація козацького 

традиційного бойового мистецтва “Спас” на території с. Могилів 

Царичанського району проведено традиційний сьомий наметовий вишкіл 

“Дніпровський СПАС”, спрямований на організацію змістового довкілля, 

всебічне та патріотичне виховання, краєзнавчу діяльність та пропаганду 

здорового способу життя у спілкуванні із природою для молоді 

Дніпропетровського регіону. Учасниками заходу стали 90 молодих людей.  

Спільно з обласною дитячою громадською організацією “Асоціація 

Дніпровських скаутів “СКІФ” на території Дніпровського району проведений 

25-й регіональний польовий збір-похід скаутів та новаків “Джерело”, 

учасниками якого стали 150 юнаків та дівчат з території області.   

У співпраці з органами місцевого самоврядування Аулівської об’єднаної 

територіальної громади проведено національно-патріотичний фестиваль 

“Сяйво-фест”. Більше 1000 осіб глядачів та гостей заходу мали змогу 

долучитися до спортивних, інтелектуальних змагань, різноманітних музично-

танцювальних розважальних заходів. 

Впродовж січня – червня 2019 року на обліку в службі зайнятості 

перебувало понад 30,7 тис. молодих людей у віці до 35 років (у січні – березні 

2019 року – понад 22,8), з них безробітної молоді майже  

18,6 тис. осіб (у січні – березні 2019 року – понад 13,2). Працевлаштовано 

майже 12,2 тис. осіб (впродовж січня – березня 2019 року – майже  

5,8 тис. осіб), з них безробітної молоді майже 7,5 тис. осіб (впродовж січня – 

березня 2019 року – майже 3,3 тис. осіб). Одноразову допомогу по безробіттю 

для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 38 осіб віком до 35 років 

(у січні – березні 2019 року – 13 осіб). 

На нові робочі місця працевлаштовано 417 осіб (протягом січня – березня 

2019 року – 205), за яких роботодавцям надається компенсація витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з них 

149 (протягом січня – березня 2019 року – 93) належать до категорій громадян, 

що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Серед 

працевлаштованих на нові робочі місця з наданням компенсації роботодавцям 

2 особи належать до молоді, яка вперше приймається на роботу.  

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

реалізації законодавства про працевлаштування громадян, які потребують 

соціального захисту, у т. ч. шляхом бронювання робочих місць та надання 

роботодавцю компенсації єдиного соцвнеску. Впродовж І півріччя 2019 року 

проведено більше 2,0 тис. семінарів та міні-семінарів.  

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

зайнятості, було надано профорієнтаційні послуги майже 28,9 тис. особам  

(протягом січня – березня 2019 року – 18,6 тис. особам) віком до 35 років. 
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Впродовж січня – червня 2019 року в навчальних закладах області за 

направленнями центрів зайнятості проходили професійне навчання  

2,3 тис. осіб (протягом січня – березня 2019 року – 1,6 тис. осіб) з числа 

безробітної молоді, що складає 30% від загальної кількості безробітних, які 

проходили навчання в звітному періоді. 

З числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, які перебувають на 

обліку, послуги професійного навчання з урахуванням рекомендацій медико-

соціальних комісій впродовж січня – червня 2019 року отримували 82 особи 

(протягом січня – березня 2019 року – 58 осіб) з числа безробітних. 

Протягом звітного періоду продовжувалася профорієнтаційна робота з 

старшокласниками загальноосвітніх навчальних закладів. У січні – червні  

2019 року проведено 1140 заходів для учнівської молоді у вигляді: 

професіографічних екскурсій, профінформаційних та профорієнтаційних 

уроків, інтерактивних заходів для молоді.  

Всього профорієнтаційними послугами у звітному періоді охоплено  

49,9 тис. учнів загальноосвітніх шкіл (у січні – березні 2019 року – 

19,5 тис. учнів), які отримали 50 тис. різноманітних профорієнтаційних послуг, 

з них 41,9 тис. – профінформаційних та 8,1 тис. – профконсультаційні. 

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

звітному періоді проведено 226 профорієнтаційних заходів (у січні – березні 

2019 року – 144), в яких взяли участь 10986 учнів загальноосвітніх шкіл області 

(у січні – березні 2019 року – 6718).  

У звітному періоді проведено 85 професіографічних екскурсії (у січні – 

березні 2019 року – 33), в яких взяли участь 2162 школярі (у січні – березні 

2019 року – 836). Метою професіографічних екскурсій є ознайомлення з 

роботою представників підприємства та основними вимогами, які 

пред’являються до них. Школярі отримали можливість побувати в ролі 

працівників та виконати елементи діяльності, що входять до функцій 

працівників презентованих професій підприємства. 

У рамках профорієнтаційного проекту “Професія поряд” за звітний 

період проведено 109 Skype-презентацій навчальних закладів (у січні – березні 

2019 року – 56), в яких взяло участь 2935 учнів зі шкіл регіону  

(у січні – березні 2019 року – 1659). За цей період у форматі Skype школярам 

області було презентовано професії та спеціальності Криворізького 

професійного транспортно-металургійного ліцею, Дніпровського професійного 

залізничного ліцею, Криворізького державного комерційно-економічного 

технікуму, Українського державного хіміко-технологічного університету, 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, Університету імені Альфреда 

Нобеля, Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, 

Університету митної справи та фінансів. 
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Спільно з навчально-методичним центром профтехосвіти у Дніпро-

петровській області Дніпропетровська служба зайнятості працює в 

профорієнтаційному проекті “Навчайся і працюй в Україні!”, який передбачає 

проведення профорієнтаційних заходів для учнівської молоді в об’єднаних 

територіальних громадах за участю роботодавців та навчальних закладів з 

метою знайомства школярів з робітничими професіями регіону. За звітний 

період проведено три виїзні заходи для 2185 учнів Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади, Мирівської сільської об’єднаної 

територіальної громади, Томаківської та Юр’ївської селищних об’єднаних 

територіальних громад.  

У рамках міжнародного соціального профорієнтаційного проекту “Місто 

професій” до локації служби зайнятості звернулося понад 792 дитини. Фахівці 

служби зайнятості знайомили дітей зі світом професій з використанням ігрових 

та інтерактивних форм роботи, активні учасники проекту Дніпровський 

міський центр зайнятості та Дніпропетровський обласний центр зайнятості. 

З метою формування у молодих людей професійних інтересів та 

позитивного ставлення до видів діяльності, які користуються попитом на ринку 

праці регіону, розвитку підприємницької ініціативи, особистісного зростання, 

сприяння максимальному використанню у професійній діяльності власних 

потенційних можливостей, у Дніпропетровській службі зайнятості функціонує 

чотири клуби для учнівської молоді 9 – 11 класів: “Порадник” на базі 

Верхньодніпровської районної філії обласного центру зайнятості, “Від ресурсу 

до мети” на базі Широківської районної філії обласного центру зайнятості, 

“Компас” на базі Криворізького міськрайонного центру зайнятості, “Вибір 

професії” на базі Дніпровського міськрайонного центру зайнятості.  

Для 305 школярів 9 – 11 класів проведено 23 заняття.  

З метою ознайомлення студентів вищих навчальних закладів та учнів 

професійно-технічних навчальних закладів із роботою служби зайнятості, 

правовими аспектами перебування на обліку в центрі зайнятості, комплексом 

соціальних послуг, які надає служба зайнятості  під час проведення Днів 

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

засідань студентських клубів “Вектор” та “Твої горизонти” учасникам заходів 

були надані різноманітні профорієнтаційні послуги. Так, 2368 студентів вищих 

навчальних закладів (у січні – березні 2019 року – 213) та 950 учнів професійно-

технічних навчальних закладів (у січні – березні 2019 року – 494) отримали 

різноманітні профорієнтаційні послуги. 

Проведено семінар “Базовий тренінг Програми “Молодіжних працівник”, 

метою якого є формування в учасників теоретичних знань та практичних 

навичок для реалізації регіональної молодіжної політики. Учасниками заходу 

стали 28 молодіжних працівники області. 
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Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

 
Протягом I півріччя 2019 року влаштовано до сімейних форм виховання 

535 дітей-сиріт та дітей (I квартал 2019 року – 250), позбавлених батьківського 

піклування: під опіку (піклування) – 408 дітей (I квартал 2019 року – 172),                  

що на 7,6% більше ніж у I півріччі 2018 року, до прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу – 127 (I квартал 2019 року – 78), що на 15,6% більше 

ніж у I півріччі 2018 року.  

 
 I півріччя  

2018 року 

I півріччя  

2019 року 

Кількість дитячих будинків  

сімейного типу 
 

167 169 

Кількість дітей в них 
 

1163 1232 

Кількість прийомних сімей 
 

361 350 

Кількість дітей в них 
 

675 656 

Кількість усиновлених дітей 
 

63 64 

Кількість дітей під опікою 

(піклуванням) 
 

6081 6003 

 

У сімейних формах виховання перебуває 91,4% дітей. 

В області функціонує КЗ “Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

“Добре вдома” Дніпровської районної ради Дніпропетровської області,                  

у структурі якого функціонує відділення “Малий груповий будиночок”.    

Станом на 01 липня 2019 року у відділенні перебуває 10 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (станом на 01 квітня 2019 року  

перебувало 11 дітей). 

Протягом I півріччя 2019 року проведено 1125 профілактичних рейдових 

заходів “Діти вулиці” (I квартал 2019 року – 546), що на 17,4% більше ніж  

у I півріччі 2018 року, під час яких виявлено 153 дитини, з них вилучено з 

вулиці, з неблагополучних сімей, з комп’ютерних та розважальних закладів, 

знайдено та підкинуто – 79, попереджено – 74. Із загальної кількості дітей, 

виявлених під час проведення рейдів, 39 дітей влаштовано до центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей, 16 – до закладів охорони здоров’я,      

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

На території області проживає 1864 дитини, які усиновлені (менше                   

ніж 3 роки тому – 439, понад 3 роки тому – 1425). 

Порівняно з І півріччям 2018 року чисельність дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування у сімейних формах виховання 

зменшилась на 0,8 %. 
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Систематично здійснюються заходи стосовно посилення контролю за 

дотриманням прав усиновлених дітей. 

Протягом I півріччя 2019 року спеціалістами служб у справах дітей міст 

та районів області здійснено 178 перевірок (І квартал 2019 року – 94) умов 

проживання та виховання дітей, які усиновлені менше ніж 3 роки тому, та                

216 перевірок (І квартал 2019 року – 118) умов проживання та виховання дітей, 

які усиновлені понад 3 роки тому. 

За результатами перевірок фактів порушень прав дітей в сім’ях 

усиновлювачів не виявлено. 

У рамках виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних  

форм виховання у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року  

№ 683-34/VI (зі змінами), протягом звітного періоду проведено: 

13 заходів оперативного реагування щодо попередження бездоглядності 

та безпритульності серед дітей, жорстокого поводження з дітьми,               

недопущення інших негативних проявів у дитячому середовищі (м. Нікополь, 

м. Новомосковськ, м. Покров, м. Синельникове, Криничанський, 

Магдалинівський, Новомосковський, Петриківський, Синельниківський, 

Солонянський райони, Чкалівська ОТГ); 

до Дня сім’ї виїзну екскурсію до Троїцького собору та в зоопарк  

села Хащове Новомосковського району для 150 вихованців дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей;  

до Дня захисту дітей обласне свято, у якому взяли участь  

1900 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Діти переглянули циркову 

програму, отримали харчування та подарунки. З метою привітання та вручення 

подарунків 9 дітям з нагоди свята здійснено відвідування дитячого будинку 

сімейного типу сім’ї Орленко в Солонянському район;  

обласна акція до Дня Конституції України, 280 дітей-сиріт та дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, отримали подарунки; 

здійснено придбання подарунків, вітальних листівок без марок та 

свідоцтв до урочистого вручення стипендії голови облдержадміністрації  

120 дітям-сиротам та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.  

 

Культура 

 
Протягом І півріччя 2019 року мистецькі колективи закладів освіти взяли 

участь у міжнародних, національних та обласних фестивалях, конкурсах, а 

саме:   

студенти комунального вищого навчального закладу “Кам’янський 

музичний коледж” Дніпропетровської обласної ради”, камерний хор “Cantabile” 

взяли участь у конкурсі хорових колективів ім. Г.Демітрова в Болгарії  

(м. Варна); 
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студенти обласного комунального закладу вищої освіти 

“Дніпропетровський театрально-художній коледж” взяли участь  

у ХVIII Всеукраїнському відкритому фестивалі хореографічного мистецтва 

“Білий лелека” (м. Дніпро), фестиваль-конкурсі хореографічного мистецтва 

“Терпсихора запрошує” (м. Запоріжжя), міжнародному конкурсі мистецтв 

“Вавельські скарби” (Польща), ХХV Всеукраїнському відкритому конкурсі 

читців імені Тараса Шевченка; 

колективи комунального вищого навчального закладу “Криворізький 

обласний музичний коледж” Дніпропетровської обласної ради” взяли участь у 

міжнародному конкурсі Молодіжних хорових колективів (м. Яссси, Румунія), 

міжнародному конкурсі духовної пісні та камерної музики “Я там де є 

благословення” (м. Тернопіль), міжнародному фестивалі-конкурсі митців 

“Джерело надії” (м. Київ) та міжнародному конкурсі сучасних митців 

“Brandfest 2019”, міжнародному хоровому фестивалі (м. Одеса); 

студенти комунального вищого навчального закладу “Дніпропетровська 

академія музики ім. М.Глінки” Дніпропетровської обласної ради” взяли участь 

у ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка (м. Дніпро), ІV Міжнародному конкурсі юних віртуозів 

“Золота скрипка Ельмана” (м. Тальне), ІV Міжнародному конкурсі виконавців  

на народних інструментах “Арт-Домінанта” (м. Харьків), Всеукраїнському 

конкурсі виконавців на класичній гітарі (м. Кривий Ріг), ХІ Відкритому 

Міжнародному фестиваль-конкурсі музики і академічного вокалу  

“Золотий зорепад” (м. Дніпро), Всеукраїнському відкритому конкурсі  

виконавців бандуристів ім. В. Кабачка (м. Полтава). 

Протягом І півріччя 2019 року проводилася ефективна робота обласних 

курсів підвищення кваліфікації працівників культури у комунальному закладі 

“Дніпропетровський коледж культури і мистецтв” Дніпропетровської обласної 

ради”. 

За звітний період 161 працівник культури підвищив свою кваліфікацію                

(у І кварталі 2019 року – 110), що на 26,5% менше ніж у І півріччі  

2018 року (219 працівників культури), що забезпечило якісне оновлення роботи 

творчих колективів області.  

У звітному періоді було здійснено 42 виїзних творчих виступи  

(І кварталі 2019 року – 18) мистецьких колективів театрально-концертних 

закладів області в сільських районах та малих містах області. Найбільш 

масштабні виїзні заходи було проведено: 

комунальним підприємством культури “Дніпропетровський академічний 

обласний український молодіжний театр” Дніпропетровської обласної ради” у 

смт Межова; 

обласним комунальним підприємством культури “Дніпропетровський 

академічний театр опери та балету” у м. Підгородне; 

комунальним підприємством культури “Дніпровський академічний театр 

драми та комедії” у м. Першотравенськ, м.Тернівка; 
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комунальним підприємством “Дніпропетровська філармонія імені 

Л.Б.Когана” Дніпропетровської обласної ради” у м. Покровськ,  

м. Верхньодніпровськ, смт Межева, м. Тернівка, с. Старі Кодаки; 

комунальним закладом культури “Дніпровський національний 

академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка”  

у смт Петриківка, с. Могилів, с. Ляшківка. 

У І півріччі 2019 року у рамках реалізації плану основних культурно-

мистецьких заходів проведено 11 заходів, що на 56% менше ніж у І півріччі 

2018 року (25 заходів), а саме: 

регіональний театральний фестиваль-конкурс на здобуття вищої 

театральної нагороди Придніпров’я “Січеславна” та “Надія Січеславни”                 

(було представлено 25 вистав); 

інтерактивна пересувна виставка “Усі разом”; 

3 семінари-практикуми “Вивчення, популяризація та збереження 

нематеріальної культурної спадщини Дніпропетровщини” у Вербківській ОТГ, 

м. Підгородне, с. Богуслав; 

фестиваль “Козацькі пісні Дніпропетровщини”; 

Бузковий бал для учасників антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил та волонтерів “Мужність та грація”; 

обласний дитячо-юнацький фестиваль “Z_ефір”; 

виставка молодих художників Дніпропетровщини; 

міжнародний театральний фестиваль “Класика сьогодні”; 

ІІІ відкритий театральний фестиваль української драматургії 

“Дніпро.Театр.UA”; 

виставка творчих робіт українських художників-поліграфістів та 

ілюстраторів “Web-design I polygraphic design fest”. 

У музейних закладах обласного підпорядкування відбулося 30 музейних 

виставок для цільових аудиторій. 

За І півріччя 2019 року забезпечено виконання заходів програми з 

охорони культурної спадщини, які передбачають: 

визначення меж території пам’яток;  

проведення польового етапу визначення меж територій 98 пам’яток 

археології Софіївського (34 об’єкти ) та Криворізького (64 об’єкти) районів; 

визначення (через систему електронних закупівель) виконавців послуг 

щодо паспортизації 4 пам’яток; 

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

Дніпропетровська область”. 

У січні – червні 2019 року комунальному підприємству Науково-

редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тому серії книг 

“Реабілітовані історією” надійшло фінансування з обласного бюджету. Тривало  

комплексне вивчення процесів розкуркулення та депортації сільських 

мешканців Дніпропетровської області у північні та інші віддалені райони СРСР 

на початку 1930-х років. Формується банк даних на депортованих згідно з 

рекомендаціями Головної редколегії програми “Реабілітовані історією”.  
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Здійснювалася підготовка до друку книги “Трагічне минуле: документи 

свідчать”, том 3. Підготовлено до друку книгу “Славетні постаті Придніпров’я: 

імена повернуті з минулого”, том 1. Учасники обласної програми “Реабілітовані 

історією” за цією проблематикою взяли участь у 4 наукових конференціях та 

форумах, а також організували 2 круглих столи з актуальних історичних дат. 

З метою реалізації заходів з удосконалення бібліотечної справи та 

розвитку читання за І півріччя 2019 року було поповнено бібліотечний фонд на 

3460 одиниць (у І кварталі 2019 року – 1876), що на 57,7% менше ніж у  

І півріччі 2018 року (8186 одиниць), з них 2853 книги та 607 періодичних 

видань. 

У комунальному закладі культури “Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Кирила і Мефодія” розпочалося 

створення електронного каталогу бібліографічно-аналітичної інформації з 

місцевої періодики – електронний каталог “Дніпропетровщина”. 

За І півріччя 2019 року створено 15 каталогів (у І кварталі 2019 року – 7) у 

таких бібліотеках: 

Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П.Світличної;  

комунальний заклад “Дніпровська центральна районна бібліотека 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області”; 

комунальний заклад культури Криничанської районної ради 

“Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих”; 

Марганецька центральна міська бібліотека ім. М.Островського; 

комунальний заклад культури “Центральна міська бібліотека для 

дорослих” (м. Кривий Ріг);  

центральна міська бібліотека комунальний заклад “Новомосковська 

центральна бібліотека”; 

комунальний заклад культури “Покровська бібліотека”; 

Верхньодніпровська центральна районна бібліотека; 

П’ятихатська центральна районна бібліотека; 

Юр’ївська центральна районна бібліотека; 

Жовтоводська центральна міська бібліотека; 

Кам’янська центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка; 

Межівська центральна районна бібліотека; 

Апостолівська міська бібліотека; 

Широківська центральна районна бібліотека. 

Усього станом на 01 липня 2019 року створено 48 електронних каталогів 

(станом на 01 квітня 2019 року – 40). Одночасно з метою ефективного 

використання вже створених каталогів продовжувалась робота з організації 

тренінгів “Регіональний корпоративний бібліотечний проект “Електронний 

каталог: можливості ефективного використання”. 
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Фізичне виховання та спорт 
 

Для реалізації цільової соціальної комплексної програми розвитку 

фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року, 

затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня  

2016 року № 122-7/VII (із змінами), область має 6026 висококваліфікованих 

штатних фізкультурних працівників та розвинену матеріально-технічну базу у 

кількості 9175 капітальних та площинних споруд, у тому числі – 3 бази 

олімпійської підготовки: комунальне підприємство “Водно-спортивний 

комбінат”, комплекс спортивних споруд ”Метеор”, комунальний заклад 

”Обласна школа вищої спортивної майстерності” Дніпропетровської обласної 

ради”, чотири найсучасніші спортивні споруди, які відповідають всім 

міжнародним стандартам: футбольний стадіон “Дніпро-Арена”, плавальний 

басейн “МіКомп”, водно-лижний стадіон, стадіон “Олімпійські резерви”, які 

обладнанні всіма необхідними засобами для проведення навчально-

тренувальних, медико-реабілітаційних процесів.  

Протягом I півріччя 2019 року в усіх дошкільних навчальних закладах  

2 рази на тиждень проводяться заняття з фізичної культури, щоденно година 

рухливих ігор та естафет, прогулянки на свіжому повітрі.  

Усіма видами спортивно-масової роботи в закладах освіти охоплено  

51% учнівської та студентської молоді від загального контингенту. 

У І півріччі 2019 року було проведено 277 зональних та фінальних 

змагань (у І кварталі 2019 року – 118) серед закладів освіти, в яких взяли участь 

16167 учнів та студентів (у І кварталі 2019 року – 7219). 

Збірні команди учнівської та студентської молоді взяли участь у  

34 (у І кварталі 2019 року – 9) Всеукраїнських змаганнях (810 учасників, у  

І кварталі 2019 року – 108) і вибороли: 8 перших місць, 3 других та 6 третіх 

місць. 

В змагання фізкультурно-патріотичного фестивалю “Козацький гарт”  

взяли участь 31 команда (372 учасники).  

Завершені змагання “Козацька наснага” серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, в яких взяли участь команди 32 навчальних 

закладів (256 учасників). 

  У І півріччі 2019 року курси підвищення кваліфікації пройшли: 

129 учителів фізичної культури; 

20 інструкторів з туризму; 

352 вчителів початкових класів, які викладають фізкультуру  

(у І кварталі 2019 року – 96); 

30 осіб взяли участь у тренінгу “Спорт за раді розвитку”. 

Протягом I півріччя 2019 року Дніпропетровською обласною організацєю 

фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України” проведено  

53 спортивних заходи (у І кварталі 2019 року – 31) з охопленням  

4854 спортсменів (у І кварталі 2019 року – 2685). 
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Протягом I півріччя 2019 року громадською організацією 

“Дніпропетровська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства 
“Спартак” проведено 37 спортивних заходи (у І кварталі 2019 року – 15)                      

із загальною кількістю 3905 спортсменів (у І кварталі 2019 року – 1200).                  

Для учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил та їх 
сімей було проведено спортивно-масовий захід з катання на ковзанах.  

Дніпропетровською обласною організацією фізкультурно-спортивного 

товариства “Україна” проведено 178 змагань (у І кварталі 2019 року – 112) та  
37 – оздоровчих заходи (у І кварталі 2019 року – 26). 

Громадською організацією Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

товариство “Колос” та районними осередками проведено 630 обласних та 
районних змагань з 17 видів спорту, в яких взяло участь понад 38000 учасників. 

Обласних 35 заходів – 8500 осіб, районних 595 заходів – 29500 осіб. 

Громадською організацією “Відділення національного олімпійського 
комітету України в Дніпропетровській області” за І півріччя 2019 року 

проведено 37 спортивно-виховних заходи (у І кварталі 2019 року – 18),               

загальна кількість учасників 10550 осіб (у І кварталі 2019 року –2600). 
Комунальним закладом “Дніпропетровський обласний центр фізичного 

здоров’я населення “Спорт для всіх” протягом І півріччя 2019 року було 

проведено 30 заходів (у І кварталі 2019 року – 14), в яких взяло участь  

4114 учасників (у І кварталі 2019 року – 700). 
Згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

змагань за І півріччя 2019 року в області проведено: 

191 обласне змагання з олімпійських видів спорту (у І кварталі  
2019 року – 92), в яких взяло участь 23112 спортсменів (у І кварталі 2019 року – 

11022); 

128 обласних змагань з неолімпійських видів спорту (у І кварталі  
2019 року – 57), в яких взяло участь 15254 спортсменів (у І кварталі 2019 року – 

7343). 

Згідно з Єдиним календарним планом спортивних змагань України 
спортсменами області взяли участь: 

у 351 (у І кварталі 2019 року – 171) змаганні з олімпійських видів спорту 

(4805 осіб) (у І кварталі 2019 року – 2003); 
у 112 змаганнях (у І кварталі 2019 року – 58) з неолімпійських видів 

спорту (1395 осіб) (у І кварталі 2019 року – 720). 

Забезпечено підготовку членів збірних команд України з олімпійських 
видів спорту (681 особа, у І кварталі 2019 року – 594), неолімпійських видів 

спорту (795 осіб, у І кварталі 2019 року – 776), паралімпійських видів спорту 

(110 осіб, у І кварталі 2019 року – 77), дефлімпійських видів спорту (77 осіб,  
у І кварталі 2019 року – 77). 

Як підсумок збалансованої роботи всіх ланок фізкультурно-спортивного 

руху в регіоні всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 
охоплено 24,1% населення. Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина 

знаходиться серед лідерів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 

Україні. 
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Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та 

правопорядку 
 

У межах реалізації заходів регіональних програм: 

регіональної комплексної Програми правової освіти населення на  

2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 

25 березня 2016 року № 28-3/VІІ (зі змінами), регіональної Програми 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території 

Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 25 березня 2016 року № 30-3/VIІ  

(зі змінами), регіональної цільової Програми патріотичного виховання 

населення Дніпропетровщини на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року № 123-7/VIІ 

(зі змінами), протягом І півріччя 2019 року в області забезпечувалося 

здійснення ряду заходів щодо ефективної реалізації державної політики у сфері 

законності та правопорядку, профілактики правопорушень, забезпечення 

безпечної життєдіяльності громадян, системи захисту населення від злочинних 

та протиправних проявів, поліпшення криміногенної ситуації в області, 

усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, забезпечення захисту 

конституційних прав і свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 

створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед 

населення.  

Триває робота з реалізації заходів щодо стабілізації рівня вуличної 

злочинності, у тому числі у громадських місцях. 

Для підвищення профілактики вуличної злочинності забезпечується 

максимальне виставлення патрульних нарядів у найбільш криміногенні місця. 

На цей час в системі єдиної дислокації для забезпечення публічної 

безпеки і порядку на маршрутах патрулювання, щодобово залучаються майже 

1018 працівників поліції, у складі: 30 піших нарядів, 4 стаціонарних постів,  

282 автопатрулів та 13 автопатрулів з обслуговування доріг державного 

значення, а також задіяний особовий склад. 

Продовжено роботу із залучення до несення служби громадськості та 

організовано патрулювання 21 наряду за участю 58 представників 

громадськості. 

Протягом звітного періоду на території області проводилося                              

4 282 масових заходи, із загальною кількістю учасників 1 887 312 осіб. Для 

забезпечення охорони публічної безпеки та порядку сумарно залучалося                                

15 735 поліцейський та 612 військовослужбовців Національної гвардії України.  

З метою належного керування диспетчерами з управління нарядами на 

території м. Дніпро та м. Кривий Ріг, діями сил і засобів, задіяних до охорони 

публічного порядку та безпеки, під час отримання повідомлень про учинення 

правопорушень діє Комплексна автоматизована система управління нарядами 

Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 

“Служба 102”. 
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Створено Ситуаційний центр ГУНП в Дніпропетровській області  

(в адміністративній будівлі Шевченківського відділення поліції Дніпровського 

відділу поліції, м. Дніпро, просп. Пилипа Орлика, 3) забезпечений сучасним 

обладнанням.  

Сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням 

обладнані 13 робочих місць працівників відділу управління нарядами поліції 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 

реагування ГУНП в Дніпропетровській області (диспетчерської служби), що 

надає змогу диспетчерам (які розподілені по обслуговуванню районів 

обласного центру, міст та районів області) відразу визначити по електронній 

карті та направити найближчий до місця події наряд поліції, надіславши 

відповідну інформацію йому на планшет, а також здійснювати контроль за 

своєчасним прибуттям наряду поліції та результатом відпрацювання виклику. 

За допомогою спеціального програмного забезпечення організовано 

радіообмін між диспетчером та нарядами поліції, що дозволяє більш 

результативно керувати нарядами поліції.  

За допомогою відомчих баз даних, відкритих джерел інтернету та 

наявних систем відеоспостереження здійснюється невідкладний аналіз та 

негайно надається на планшети нарядам поліції інтерактивна інформація, що 

сприяє розкриттю злочинів по “гарячих слідах”.  

Диспетчерську залу обладнано трьома відеостінами, на одну з яких 

виведено інформацію щодо місць скоєння правопорушень на території області 

та дислокацію нарядів поліції, а на дві інші виведено зображення з 327 камер 

відеоспостереження, розташованих у м. Дніпро та з  373 відеокамер, 

розташованих у містах Нікополь (122), Кам’янське (104), Павлоград (62), 

Кривий Ріг (85) тощо.  

За І півріччя 2019 року в засобах масової інформації про діяльність 

органів поліції області було розміщено 2 491 матеріал: республіканські ЗМІ – 

друковані видання – 53, телебачення – 407; обласні та регіональні ЗМІ – преса – 

508, телебачення – 636. Крім цього, на веб-сайті Національної поліції України 

розміщено 92 матеріали, на веб-сайті ГУНП – 796 матеріалів.  

Проведено 18 зустрічей керівництва і працівників Головного управління 

Національної поліції з журналістами у вигляді пресконференцій, брифінгів;  

5 круглих столів; 11 зустрічей у редакціях ЗМІ та 86 іміджевих акцій. 

Упродовж звітного періоду проводилася робота з інформування широких 

верств населення з питань особистого прийому громадян керівним складом 

ГУНП, керівництвом територіальних органів поліції.  

Крім того, найцікавіші відеосюжети демонструвалися щотижня в ефірі 

програми Національної поліції України “Поліцейська хвиля” на телеканалі 

“Еспресо ТV”.   

Постійно проводилися робочі зустрічі з представниками політичних 

партій та об’єднань з метою напрацювання подальшої стратегії щодо 

поліпшення соціально-політичної ситуації в регіоні та визначення спільних дій 

у забезпеченні охорони громадського порядку та недопущення дестабілізації.  
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На підставах, передбачених законодавством, здійснювалися 

профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих 

угрупувань, уживалися необхідні заходи з протидії спробам їх активізації. 

Забезпечується моніторинг діяльності друкованих та електронних 

регіональних засобів масової інформації, телерадіокомпаній усіх форм 

власності щодо випадків розміщення інформації, виходу до ефіру теле- і 

радіопередач, що містять ознаки розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності 

або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. 

Відповідно до статистичних даних, кримінальних правопорушень, 

скоєних на ґрунті ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, на території 

області упродовж І півріччя 2019 року не зареєстровано. 

На цей час підрозділи області забезпечені 112 планшетними 

комп’ютерами із програмним забезпеченням Lis-M. 

З метою впровадження технічних засобів візуального контролю за станом 

правопорядку на вулицях та інших місцях массового перебування громадян 

продовжено роботу із встановлення відеокамер.  

Засоби відеоспостереження у публічних місцях використовуються: у 

м. Дніпро – 327 відеокамер (заплановано програмою “Безпечне місто” 405); 

Кривий Ріг – 85 відеокамер; Кам’янське – 104 відеокамери;                                                

Нікополь – 122 відеокамери; Павлоград – 62 відеокамери; Покров –                                   

17 відеокамер; Покровське – 15 відеокамер, Тернівка – 17 відеокамер; 

Магдалинівка – 5 відеокамер (4 ремонт); Томаківка – 8 відеокамер;                         

Царичанка – 7 відеокамер  (6 ремонт), Вільногірськ – 4 відеокамери. Всього по 

підрозділах – 822 відеокамери (10 ремонт). 

Крім цього, по області системи відеонагляду використовуються на 

стадіонах “Дніпро-Арена” у м. Дніпро – 28 та “Металург” у м. КривийРіг – 3, а 

також у метрополітені м. Дніпро, де встановлено 86 відеокамер. 

Загальна кількість камер, що використовується для візуального контролю 

за станом правопорядку у публічних місцях, по області – 975 одиниць. 

На веб-порталі облдержадміністрації “Відкрита влада” та веб-сайті 

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровськійобласті 

створено та функціонує інформаційний розділ під назвою “Я маю право!” із 

посиланням на офіційний сайт проекту “Я маю право!” Міністерства юстиції 

України. 

Працівниками Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області здійснено виступи у засобах масової інформації,  

створено постійно діючі рубрики на Дніпропетровській обласній державній 

телерадіокомпанії “Назустріч людям” та на обласному радіо “Правовий час”. 

Для формування патріотичного світогляду учнів в області проводяться 

заходи щодо сприяння розвитку скаутського руху. У навчальних закладах 

області організовано роботу 142 гуртки з військово-патріотичного напряму. 
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З метою увіковічнення пам’яті воїнів, які загинули за незалежність 

України, у тому числі в ході проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил на Сході України, у загальноосвітніх навчальних закладах 

області встановлено меморіальні та пам’ятні дошки випускникам, створено 

куточки пам’яті випускникам, які загинули під час антитерористичної операції. 

Для вшанування героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції, 

популяризації їх подвигів створено інформаційні стенди у всіх загальноосвітніх 

навчальних закладах регіону. У навчальних закладах діють як музеї 

історичного, краєзнавчого, природничого, літературного, мистецького, 

етнографічного, галузевого профілів, так і музейні кімнати військово-

історичного спрямування. 

У м. Дніпро працює музейна експозиція “Громадянський подвиг 

Дніпропетровщини в подіях АТО”. Музей висвітлює бойові шляхи військових 

підрозділів, сформованих у Дніпропетровській області, та налічує більше  

2000 експонатів: документи, фотографії, форма, приладдя, гільзи, аптечки, 

зразки волонтерської допомоги тощо. 

З початку відкриття експозицію відвідало понад 600,0 тис. осіб, 

проведено тисячі екскурсій. 

Музейну експозицію “Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях 

АТО” постійно відвідують й учнівська та студентська молодь. Організовані 

групи школярів приїжджали з усіх районів області. 

Працює діорама “Битва за Дніпро” у форматі 4-D ефекту та електронної 

карти бойових дій ІІ Світової війни. 

Продовжує роботу експозиція просто неба “Шляхами Донбасу”.  

Ще одним проявом патріотизму та поваги до загиблих в 

антитериростичній операції є Алея пам’яті у сквері біля облдержадміністрації.  

 

Розвиток громад 

 

В області створені і успішно працюють 63 об’єднані територіальні 

громади (далі – ОТГ), у 60 пройшли перші вибори депутатів сільської, 

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

(це найбільша кількість громад в Україні). 

Дві громади об’єдналися навколо міст обласного значення. 

На виконання наказу Мінсоцполітики від 14 червня 2018 року № 890 

“Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо 

соціальної підтримки населення та захисту прав дітей” та відповідно до листа 

Мінсоцполітики від 06 червня 2019 року № 10786/0/2-19/56 про інформування 

Мінсоцполітики проведено аналіз стану виконання у І півріччі 2019 року 

функцій у сфері соціального захисту населення в 47 об’єднаних територіальних 

громадах, які отримали технічну підтримку у 2018 – 2019 роках, та                             

15 об’єднаних територіальних громадах, які визначені для надання технічної 

підтримки наказом Мінсоцполітики від 11 квітня 2019 року № 551 “Про 

надання об’єднаним територіальним громадам технічної підтримки щодо 
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виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав 

дітей”, за переліком індикаторів, затверджених наказом Мінсоцполітики  

від 20 липня 2018 року № 1051 “Про надання об’єднаним територіальним 

громадам технічної підтримки щодо виконання функцій у сфері соціального 

захисту населення та захисту прав дітей”.  

В об’єднаних територіальних громадах (далі – громади) накопичено 

значний досвід в організації надання адміністративних та соціальних послуг.  

Виконання функцій з надання адміністративних послуг соціального характеру 

забезпечують 272 посадові особи, які здійснюють прийом мешканців у фронт-

офісах, створених у структурних підрозділах з питань соціального захисту 

населення; структурних підрозділах виконкомів сільських та селищних рад, в 

яких введено посади спеціалістів з питань соціального захисту населення; 

ЦНАП; на віддалених робочих місцях у старостатах, максимально наближених 

до місця проживання мешканців громад. 

Щодо змін ключових індикаторів, то протягом звітного періоду в 

громадах, насамперед пілотних (Вакулівській, Грушівській, Слобожанській), 

значно зменшилася кількість мешканців громади, які безпосередньо подають 

документи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 

райдержадміністрацій. У Слобожанській громаді з 01 березня 2019 року 

відділом соціального захисту населення, старостатом (с. Степове), ЦНАП 

виконавчого комітету та управлінням соціального захисту населення 

Дніпровської райдержадміністрації успішно впроваджується в дослідну 

експлуатацію програмний комплекс  “Інтегрована інформаційна система 

“Соціальна громада”. Надалі це дасть змлогу покращити надання 

адміністративних послуг соціального характеру мешканцям громади за 

допомогою здійснення електронного документообігу.  

У 41 громаді утворено відділи з питань соціального захисту населення, у 

21 введено посади спеціалістів з питань соціального захисту населення до 

інших структурних підрозділів виконкомів сільських та селищних рад. 

Фахівці із соціальної роботи громад надають послуги із соціального 

супроводу мешканців громади відповідно до Державних стандартів, 

затверджених наказами Мінсоцполітики від 31 березня 2016 року № 318 “Про 

затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах” та від 11 серпня 2017 року  

№ 1307 “Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу 

сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування”.  

Набуває розвитку створення в громадах мережі власних комунальних 
установ і закладів для надання комплексних соціальних послуг мешканцям 

громади. Станом на 01 липня 2019 року утворено: територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 8 громадах 

(Апостолівській, Марганецькій, Покровській (м .Покров), Межівській, 
Могилівській, Новопавлівській, Томаківській, Царичанській; комунальні 

установи та заклади у 11 громадах (Вакулівській, Грушівській, Девладівській, 

Зайцівській, Криничанській, Новолатівській, Раївській, Слобожанській, 
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Сурсько-Литовській, Юр’ївській). Зазначені установи здійснюють надання 

соціальних послуг мешканцям своєї громади та мешканцям суміжних громад 
згідно з укладеними меморандумами та угодами про співпрацю. Крім того, 

соціальні послуги мешканцям громад надаються фахівцями із соціальної 

роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) районних державних адміністрації на умовах 

співфінансування. 

Поряд з традиційним переліком затверджених соціальних послуг, 
набувають поширення інші види послуг: поліпшення житлових умов для 

вразливих категорій населення, соціальне таксі, відкриття маршруту 

соціального автобусу, оздоровлення дітей. 
Громади постійно вживають заходів щодо покращення роботи у сфері 

соціального захисту населення, в результаті яких кількість користувачів 

соціальними послугами збільшується, якість прийому мешканців громади 
покращується. Налагоджено взаємодію та укладено угоди про співпрацю із 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
службами у справах дітей райдержадміністрацій. Накопичено достатній досвід і 

ресурси для організації наближення соціальних послуг мешканцям ОТГ за 

місцем їх проживання. 

Разом з тим, з метою надання методично-консультативної допомоги 
громадам організована робота щодо навчання відповідальних осіб з питань 

соціального захисту населення громад та фахівців із соціальної роботи, що 

надають послуги із соціальної підтримки населення, шляхом проведення 
постійних семінарів. Так, протягом І півріччя 2019 року проведено 4 семінари з 

найбільш актуальних питань соціального захисту населення, а саме: порядку 

надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі; 
адміністрування соціального захисту на рівні об’єднаної територіальної 

громади; надання соціальних і реабілітаційних послуг; поліпшення становища 

соціально вразливих категорій населення; порядку призначення державних 
допомог. 

Триває другий етап децентралізації, який передбачає завершення 

об’єднання територіальних громад та реалізацію процесу реформи 
адміністративно-територіального устрою області. 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, з 

метою забезпечення довгострокового планування в області триває процес 
формування проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 

2027 року. Згідно з планом заходів з формування проекту Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2027 року та Планом  
її реалізації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації  

від 11 квітня 2019 року № Р-196/0/3-19 “Про формування проекту Стратегії 

розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року”, 25 квітня  
2019 року під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації – 

заступника голови керуючого комітету з формування проекту Стратегії 

проведено перше засідання керуючого комітету. 
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Розглядалися питання про організацію роботи зі стратегічного 

планування в Дніпропетровській області. 
Розглянуто та погоджено питання залучення до процесу формування 

проекту Стратегії Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 
України та Дніпропетровського відокремленого підрозділу Установи “Центр 

розвитку місцевого самоврядування”. 

Крім того, схвалено персональні склади експертних груп з формування 
проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, 

зокрема склад групи “Розвиток економічного потенціалу на інноваційній 

основі”, групи “Розвиток сільських територій”, групи “Екологічна та 
енергетична безпека” та групи “Розвиток людського капіталу”. 

23 травня 2019  року в рамках круглого столу на тему  

“Смарт-спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу, науки” проведено 
засідання експертної групи “Розвиток економічного потенціалу на інноваційній 

основі”. 

На цей час триває процес обговорення соціально-економічного аналізу 
області та стратегічного бачення. 

За результатами оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, 

здійсненої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України на підставі наявних даних офіційної 
статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, 

облдержадміністрації за методикою, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 856 “Про затвердження Порядку 
та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики”, за січень – березень 2019 року (порівняно з 

січнем – груднем 2018 року) ситуація по області склалася таким чином. 
 

За сферами:  

“Економічна ефективність”, “Інвестиційний розвиток та зовнішньо-
економічна співпраця”, “Фінансова самодостатність” місце області не 

змінилося (2, 3, 5 відповідно); 

“Розвиток інфраструктури” місце поліпшилося (17 місце проти 18                      
у січні – грудні 2018 року); 

“Ефективність ринку праці” та “Відновлювана енергетики та 

енергоефективність” місце погіршилося (2 проти 1 та 14 проти 5 відповідно). 
Область стабільно займає провідні місця за основними 

макроекономічними показниками: 

1 місце серед областей за: обсягами реалізованої промислової продукції 
на одну особу (37,7 тис. грн, по Україні – 15,5 тис. грн); обсягами виконаних 

будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення (1105,2 грн, по 

Україні – 629,8 грн), обсягами прямих іноземних інвестицій на одну особу 
(1098,4 дол. США, по Україні – 781,9 дол. США); обсягами експорту на одну 

особу (626,8 дол. США, по Україні – 291,3 дол. США); доходами місцевих 

бюджетів на одну особу (2,2 тис. грн, по Україні – 1,6 тис. грн);  

https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/kontent_07.05.2019/01_EG_econom.pdf
https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/kontent_07.05.2019/01_EG_econom.pdf
https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/kontent_07.05.2019/02_EG_SELO_2019_project_strategy.pdf
https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/kontent_07.05.2019/03_EG_ecology_2019_strategi_project.pdf
https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/kontent_07.05.2019/03_EG_ecology_2019_strategi_project.pdf
https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/kontent_07.05.2019/05_EG_ludi_project_strategy.pdf
https://www.facebook.com/officereformdp/posts/904514459891089
https://www.facebook.com/officereformdp/posts/904514459891089
https://www.facebook.com/officereformdp/posts/904514459891089
https://www.facebook.com/officereformdp/posts/904514459891089
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2 місце серед областей за: рівнем зайнятості населення (58,6%, по  

Україні – 57,1%); обсягами капітальних інвестицій (крім інвестицій з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення (3937,6 грн, по 

Україні – 2527,1 грн). 

При цьому на загальне місце негативно вплинули такі показники: 

“Темп зростання податкового боргу за грошовими зобов’язаннями 

платників податків” – 20 місце (у січні – грудні 2018 року – 14). Зростання 

податкового боргу зафіксовано в усіх містах (за винятком м. Вільногірськ та  

м. Кам’янське) та Дніпровському, Криничанському, Межівському, 

Новомосковському, Петриківському, П’ятихатському, Солонянському, 

Софіївському та Юр’ївському районах, що стримує подальше поліпшення 

рейтингової оцінки за цим показником; 

“Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, 

відсотків до відповідного періоду попереднього року” – 23 місце (18 – 19) та 

“Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб 

населення, кв. метрів загальної площі” – 18 місце (20) – на показник вплинуло 

відсутність прийнятого в експлуатацію житла у першому кварталі 2019 року у 

містах: Жовті Води, Першотравенськ, Покров та Криничанському, 

Софіївському, Томаківському і Юр’ївському районах.  

На рейтингову оцінку у сфері “Відновлювана енергетика та 

енергоефективность” (14 місце) негативно вплинуло відсутність бюджетних 

установ, з якими було укладено енергосервісні договори; відсутність котелень, 

які працюють на альтернативних видах палива, у містах: Вільногірськ, Жовті 

Води, Першотравенськ, Синельникове, Тернівка та Юр’ївському районі.  

За результатами аналізу оцінки соціально-економічного розвитку міст та 

районів області, здійсненого згідно з дорученням голови облдержадміністрації 

від 14 червня 2017 року № 07-43/0/35-17 “Про моніторинг та оцінку 

результативності реалізації державної регіональної політики”, у січні – березні 

2019 року кращих результатів досягли: 

міста: Вільногірськ – 1 місце, Нікополь – 2 місце, Кривий Ріг – 3 місце; 

райони: Дніпровський – 1 місце, Нікопольський – 2 місце,  

Петриківський – 3 місце. 

Останні місця зайняли міста: Першотравенськ (13 місце),  

Тернівка (12 місце), Жовті Води (11 місце), райони: Покровський (22 місце), 

Томаківський (21 місце), П’ятихатський (20 місце). 

 

 

Виконуючий обов’язки 

директора департаменту 

економічного розвитку  

облдержадміністрації                                                                            О.С.ПСАРЬОВ 
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