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КАТАЛОГ 
програм та проектів регіонального розвитку,  

ініційованих територіальними громадами області 
 

Каталог містить перелік назв та змісту основних проектів, упровадження 
яких має важливе значення для успішного виконання Плану реалізації та 
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Каталог 
складається з проектів, відібраних експертами Робочої групи та зовнішніми 
консультантами. 
 
Проекти програми 1: Зменшення економічних дисбалансів 
Проекти напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.1. Створення бізнес-інкубаторів у монопрофільних містах 
Цілі проекту Створення нових робочих місць (за рахунок виходу з інкубатора 

конкурентоспроможних інноваційних підприємств). 
Створення необхідних умов для розвитку інноваційного потенціалу. 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

4 монопрофільних міста Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Проект передбачає створення 4 бізнес-інкубаторів у 4 монопрофіль-
них містах. Заінтересовані міста надають приміщення для створення 
бізнес-інкубаторів на пільгових умовах. 
Важливою функцією проекту є реалізація стратегії комерціалізації 
ризикової технології – інкубатор, за рахунок створення тепличних 
умов на початковому етапі становлення інноваційного підприємства, 
максимально готує підприємство до дій в ринкових умовах. За час 
перебування підприємств у інкубаторі, для них буде надано широкий 
спектр послуг, необхідних для становлення успішного підприємства. 
Тобто, за умови успішної реалізації – через 3 – 4 роки регіон отримує 
повноцінне, конкурентоспроможне, успішне мале підприємство 
інноваційного спрямування, яке реалізує свою продукцію на 
зовнішніх та внутрішніх ринках, на якому задіяні висококваліфіковані 
фахівці відповідної галузі. Бізнес-інкубатор повинен також 
забезпечити можливість надання поточних віртуальних консультацій 
з використанням інформаційного он-лайн ресурсу. 
Проект також підтримуватиме розвиток інноваційного потенціалу 
регіону у співпраці з технічними університетами, винахідниками та 
іншими суб’єктами інновацій. Компанії, які перебуватимуть в 
інкубаторі, отримають професійні послуги з розвитку нових 
технологій, підтримку з залучення фінансових ресурсів на всіх етапах 
технологічного розвитку, правовий захист інтелектуальної власності, 
правову підтримку з реєстрації та заходи з запуску інноваційного 
виробництва, пошуку та залученню кваліфікованих експертів та 
потенційних бізнес-партнерів, доступ до засобів масової інформації та 
інформаційних джерел, підтримку в дослідженні ринку 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Очікувані 
результати 

Створення нових інноваційних підприємств. 
Збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 
Диверсифікація регіональної економіки 
 
 

Ключові заходи 
проекту 

Проведення конкурсного відбору 4 міст, готових довгостроково 
надати приміщення на пільгових умовах. 
Підготовка та обладнання приміщень. 
Розвиток концепції інкубатору. 
Підготовка штату працівників-професіоналів. 
Інформаційна кампанія щодо можливостей інкубаторів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1000 2000 1000 4000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства (через 
механізм корпоративно-соціального партнерства (КСП), проекти та 
програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Комерційний банк, що має пріоритетом надання венчурного капіталу, 
Дніпропетровський РЦІР, громадські організації, інвестори 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.2. Створення Центру підтримки бізнесу 
Цілі проекту Створення механізмів надання консультативних та інформаційних 

послуг підприємницькому сектору. 
Підвищення конкурентоспроможності МСП та підтримка 
підприємців шляхом передачі відповідних знань та навичок 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Спостерігається залежність економіки більшості міст 
Дніпропетровської області від невеликої кількості великих 
підприємств, що може зумовити серйозні економічні ризики у 
випадку закриття цих підприємств. Рентабельність таких підприємств 
(які створюють 60 – 80% робочих місць у більшості міст) дуже 
залежить від кон’юнктури світових цін на експортовану продукцію. 
Окрім необхідності реструктуризації економіки області, очевидною 
також є потреба у впровадженні послуг із підтримки бізнесу. Агенція 
регіонального розвитку відіграватиме важливу роль у розвитку 
економіки області, оскільки координуватиме цей процес. Послуги з 
підтримки підприємництва можуть надаватися у рамках 
функціонування Агенції. 
Послуги з підтримки підприємництва повинні включати навчання та 
технічну допомогу, що надаватиметься виходячи з визначених потреб 
підприємств. На підставі проведеного аналізу будуть підібрані 
тренери/експерти, які здійснюватимуть навчання/надаватимуть 
технічну допомогу. Навчальні теми можуть мати як загальний, так і 
спеціальний зміст, що є найбільш актуальним для місцевих 
підприємців та підприємств. Також особливу увагу слід приділити 
проведенню бізнес-тренінгів для молоді (започаткування та ведення 
бізнесу, конкурси бізнес-планів/ідей для бізнесу). Теми тренінгів 
можуть охоплювати питання технічної підтримки. 
Для досягнення визначених цілей повинні бути створені відповідні 
організаційні структури з підтримки бізнесу в рамках Агенції 
регіонального розвитку. При цьому максимальна кількість функцій 
повинна бути передана зовнішнім установам і консультантам. Для 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
цього доцільно створити відділ підприємництва у складі Агенції 
регіонального розвитку. Також має бути створений веб-портал 
підтримки бізнесу 
 
 

Очікувані 
результати 

Створено структурні підрозділи з підтримки бізнесу в рамках Агенції 
регіонального розвитку та підібрано тренерів/експертів. 
Проведено навчання на надано технічну допомогу підприємствам і 
потенційним молодим підприємцям, у тому числі молодим жінкам. 
Створено інституційні механізми підтримки підприємництва, у тому 
числі жіночого. 
Збільшено обізнаність і заінтересованість цільових груп у послугах з 
підтримки бізнесу 

Ключові заходи 
проекту 

Оцінювання та визначення потреб у навчанні з питань бізнесу. 
Визначення та підбір тренерів/експертів. 
Створення структурних підрозділів із підтримки бізнесу (можливо, в 
рамках Агенції регіонального розвитку). 
Розробка навчальних програм на основі попереднього оцінювання 
потреб різних соціостатевих груп та проведення навчання/надання 
технічної допомоги. 
Підготовка бази даних підприємств області, створення веб-порталу 
підтримки бізнесу. 
Збільшення обізнаності та заінтересованості підприємств у послугах з 
підтримки бізнесу через проведення рекламної кампанії 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
550 700 0 1250 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні кошти підприємств 
(через механізм КСП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Агенція регіонального розвитку у співпраці з Торговельно-
промисловою палатою, об’єднання підприємців, навчальні заклади та 
тренінгові компанії, експерти, громадські організації 

Коментарі Заходи проекту повинні супроводжуватися іншими ініціативами з 
підтримки підприємництва 

 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.3. Мікрокредитний фонд для МСБ монопрофільних міст 
Цілі проекту Удосконалення механізмів фінансової підтримки МСБ. 

Розширення доступу МСБ до фондів мікрокредитування. 
Створення системи гарантій для приватних інвесторів та фінансових 
установ, включаючи банки 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Центр (Агенція) надає підприємцям та підприємствам послуги з 
консультування з питань розробки бізнес-планів та інвестиційних 
проектів. Здійснює оцінювання наданих бізнес-планів та 
інвестиційних проектів щодо ризиків та здійснює заходи з укладання 
договорів страхування ризиків неповернення інвестицій або 
кредитних коштів. Надає гарантії інвесторам та кредитним установам, 
стосовно зменшення ризиків. 
До інвесторів належать фізичні особи, підприємства та інвестиційні 
фонди. До кредитних установ – банки та фінансові компанії. 
Також Центр (Агенція) здійснює процедури контролю за виконанням 
бізнес-планів або інвестиційних проектів шляхом замовлення 
поетапного аудиту проектів та (за необхідності) призначення 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
керуючих. 
Кошти на функціонування Центру, страховий внесок і виконання 
інших функцій можуть братися з сум, залучених під такі гарантії 
коштів у вигляді 2 – 5 відсотків від суми інвестицій (кредитів) 
 

Очікувані 
результати 

Додаткове залучення коштів фізичних та юридичних осіб. 
Зменшення ризику і, як наслідок, зменшення кредитних ставок. 
Збільшення обсягу фінансування та доступність інвестиційних 
ресурсів 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка механізмів мікрокредитування МСП області та створення 
необхідного управлінського інструменту. 
Забезпечення джерел первинного фінансування (місцеві, обласні, 
донорські та/або приватні). 
Визначення процедур управління мікрокредитами, включаючи 
критерії відбору МСП – бенефіціарів. 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 500 0 1000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
підприємства (через механізм КСП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Агенція регіонального розвитку, Регіональне центр з інвестицій та 
розвитку, банки, кредитні спілки 

Коментарі Система мікрокредитування повинна поєднуватися з іншими 
механізмами підтримки МСП, такими як інкубатори та фонд 
гарантування кредитів 

 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.4. Підтримка розвитку підприємств легкої промисловості у 

монопрофільних містах та стимулювання створення робочих 
місць для жінок 

Цілі проекту Створення нових робочих місць для жінок. 
Створення необхідних умов для розвитку кластера підприємств легкої 
промисловості у монопрофільних містах 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Міста Кривий Ріг, Нікополь, Синельникове, Марганець, Жовті Води, 
регіон „Західний Донбас” 

Короткий опис 
проекту 

Високий ступінь монопофільності економіки визначених територій 
робить їх вразливими у випадках ринкових коливань, нестабільної 
роботи підприємств у умовах кризи. Монопрофільний характер 
економіки міст призводить до відсутності робочих місць, 
орієнтованих на жінок. 
У рамках реалізації проекту передбачається надання підтримки 
створенню виробництв у сфері легкої та іншої промисловості, робочі 
місця яких орієнтовані на жінок. 
Значну роль у рамках реалізації проекту відіграватиме створення бази 
даних інституцій, які надають усі видів послуг для підтримки 
підприємництва області. База даних та інші інформаційні продукти 
для підприємців будуть доступні через новий інформаційний веб-
ресурс. 
На території визначених районів передбачається визначити коло осіб 
(підприємств), заінтересованих у розвитку цих підприємств, 
розробити нормативну базу їх підтримки. 
Концепція розвитку виробництв у сфері легкої та іншої 
промисловості, робочі місця яких орієнтовані на жінок, включатиме 
розвиток бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів та належним чином 
інфраструктурно забезпечених інвестиційних майданчиків (типу 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
„грінфілд” та „браунфілд”) для швидкого входження в бізнес та 
початку власної справи 
 
 
 

Очікувані 
результати 

Створено кластер підприємств легкої промисловості, у рамках якого 
успішно функціонують бізнес-інкубатор та бізнес-центр (орієнтовані 
на послуги для підприємств, у яких робочі місця орієнтовані на 
жінок). 
Підготовлено 4 інвестиційних майданчики з необхідною 
інфраструктурою 

Ключові заходи 
проекту 

Збір інформації про інституції підтримки підприємництва. 
Формування бази даних, забезпечення її доступності. 
Проведення на рівні адміністративно-територіальних одиниць 
інформаційно-консультативних заходів для визначення 
заінтересованих сторін щодо створення кластера. 
Забезпечення інституалізації кластера. 
Формування бази бажаючих розпочати власну справу та організація їх 
навчання. 
Облаштування бізнес-інкубатору та бізнес-центру. 
Підготовка 4 інвестиційних майданчиків із необхідною 
інфраструктурою 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
100 200 200 500 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
підприємства, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування 
заінтересованих територій, установи, громадські організації 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.5. Створення системи індустріальних парків 
Цілі проекту Створення регіональних інвестиційних продуктів (промислових 

регіональних зон, індустріальних парків), забезпечених відповідною 
інженерною інфраструктурою (вода, газ, електроенергія, дороги). 
Створення нових робочих місць 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Визначення та інвентаризація найбільш привабливих земельних 
ділянок. Проведення інвентаризації вільних земельних ділянок на 
яких буде розміщено індустріальний парк. 
Проведення роботи щодо визначення припустимого антропогенного 
та техногенного навантаження. 
Моніторинг інфраструктури ділянок типу „грінфілд” (наявність 
інфраструктури електропостачання, водопостачання, газопостачання, 
доріг). 
Дооблаштування відповідною інфраструктурою визначених ділянок. 
Розроблення концепції індустріальних парків (правила, принципи 
використання земельних ділянок), концептуального дизайну 
(візуалізації) території індустріальних парків. 
Розміщення концептуального дизайну на регіональному сайті АРР, 
офіційних сайтах міських рад, РДА, облради та ОДА 

Очікувані 
результати 

Створення та забезпечення промоутингу (візуалізації) системи 
індустріальних парків у Дніпропетровській області 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Ключові заходи 
проекту 

Визначення географічного розташування індустріальних парків та 
можливостей подальшого використання, наявності інженерної 
інфраструктури. 
Створення регіонального інвестиційного продукту для розвитку 
земельної інфраструктури (підготовка „грінфілдів”). 
Створення регіонального інвестиційного продукту на підставі 
відповідного нормативного супроводження. 
Розробка ідеологічної та візуальної концепції. 
Актуалізація Генеральних планів забудови, планів зонування та 
детальних планів території міст, селищ та сіл для визначення та 
надання земельних ділянок потенційним інвесторам з точки зору 
найбільш ефективного використання просторових ресурсів, 
ураховуючи доцільність та санітарні норми використання територій 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
2000 2000 2100 6100 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, 
місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування 
заінтересованих територій, керуючі компанії ІП 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.6. Індустріальний парк „Кривбас” 
Цілі проекту Створення Індустріального парку на території м. Кривий Ріг 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг і Криворізький район Дніпропетровської області 

Стислий опис 
проекту 

Будівництво спеціально організованого майданчика для створення 
нових виробництв промислового напряму. До земельної ділянки 
підводяться всі необхідні комунікації. На конкурсній основі 
обирається керуюча компанія індустріально парку, яка отримує цей 
майданчик у довгострокову оренду. Керуюча компанія займається 
залученням резидентів до індустріального парку та наданням 
сервісних послуг 

Очікувані 
результати 

Створення від 300 робочих місць 
Залучення інвестицій від $ 20 млн 

Ключові заходи 
проекту 

Вибір керуючої компанії та створення ІП. 
Облаштування ІП. 
Запуск ІП 

Період здійснення січень – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
0 40000 0 40000 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Інститут розвитку міста Кривого Рогу, КЗ „Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне агентство” ДОР 

 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.7. Індустріальний парк „Павлоград” 
Цілі проекту Створення Індустріального парку на території Павлоградського 

району поблизу м. Павлограда 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Субрегіон „Західний Донбас” 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Стислий опис 
проекту 

Будівництво спеціально організованого майданчика для створення 
нових виробництв промислового напряму. До земельної ділянки 
підводяться всі необхідні комунікації. На конкурсній основі 
обирається керуюча компанія індустріально парку, яка отримує цей 
майданчик у довгострокову оренду. Керуюча компанія займається 
залученням резидентів до індустріального парку, та наданням 
сервісних послуг 

Очікувані 
результати 

Створення від 1000 робочих місць. 
Залучення інвестицій від $ 200 млн 

Ключові заходи 
проекту 

Вибір керуючої компанії та створення ІП. 
Включення ІП до Державного реєстру. 
Формування пулу учасників ІП. 
Облаштування ІП. 
Запуск ІП 

Період здійснення січень 2016 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 60000 20000 80000 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

КЗ „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” ДОР 

 
 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.8. Створення бізнес-інкубатору 
Цілі проекту Підтримка суб'єктів малого підприємництва на ранній стадії їх 

діяльності 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Організація постійного місця для підтримки суб’єктів малого 
підприємництва на ранній стадії їх діяльності шляхом надання в 
оренду офісних та/або виробничих приміщень і надання 
консультаційних, бухгалтерських, юридичних та інших послуг 

Очікувані 
результати 

Створення нових робочих місць. 
Залучення інвестицій. 
Реалізація та збереження кадрового потенціалу регіону 

Ключові заходи 
проекту 

Створення Координаційного комітету і комісії з відбору проектів. 
Призначення керівника бізнес-інкубатору. 
Ремонт приміщення, закупка обладнання та меблів. 
Пошук та набір персоналу бізнес-інкубатору. 
Створення сайта бізнес-інкубатору. 
Розробка навчальних програм. 
Запуск та супроводження 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
2000 1300 1300 4600 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, кошти донорів 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

КЗ „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” ДОР, 
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
 
 
 
 
 

Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.9. Розвиток віртуального бізнес-інкубатору на порталі 

„Криворізький ресурсний центр” 
Цілі проекту Розширення можливостей віртуального бізнес-інкубатору з 

підтримки підприємництва. 
Інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки 
підприємництва, що досягається через упорядкування діяльності 
вже існуючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, 
висвітлення їх роботи і пропагування їх здобутків у регіональних 
засобах масової інформації, у тому числі у мережі Інтернет, а також 
сприяння створенню нових об’єктів інфраструктури, переважно у 
малих містах і районах області 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг і Криворізький район 

Стислий опис 
проекту 

Основними завданнями проекту є: 
забезпечення поступального розвитку віртуального бізнес-
інкубатору, організація його роботи, зорієнтованої на підвищення 
обізнаності підприємців щодо основ ведення бізнесу та 
оподаткування, компетентності у зонах господарювання, 
конкурентоздатності малого бізнесу; 
створення нових можливостей і зручностей для своєчасного 
отримання максимально прозорої та повної інформації стосовно 
процедур започаткування та ведення бізнесу, послуг, що надаються 
органами місцевого самоврядування, іншими службами на цих 
етапах; 
ефективне функціонування зворотного зв’язку для вирішення 
питань суб’єктів господарювання, територіальної громади, міста; 
проведення активної рекламної діяльності, спрямованої на 
формування іміджу міста, як максимально сприятливого для 
розвитку бізнесу 

Очікувані 
результати 

Виконання проекту сприятиме зростанню економічної активності, 
розвитку малого й середнього бізнесу, створенню робочих місць у 
різних секторах економіки. 
Результатом виконання заходів проекту будуть короткотривалі та 
перспективні наслідки його реалізації: 
поліпшення іміджу міста на державному та міжнародному рівнях 
як такого, де створені привабливі умови для розвитку бізнесу; 
збільшення надходжень до бюджету й, відповідно, зростання 
добробуту та зайнятості населення; 
створення нових можливостей і зручностей для своєчасного 
отримання максимально прозорої та повної інформації щодо 
процедур започаткування та ведення бізнесу, послуг, що надаються 
органами місцевого самоврядування, іншими службами на цих 
етапах. 
Реалізація цілей проекту дозволить забезпечити: 
збільшення кількості діючих суб’єктів господарювання – фізичних 
та юридичних  осіб, які започатковують власну справу за рахунок 
поліпшення бізнес-середовища у місті;  
суттєве підвищення інформованості суб’єктів малого 
підприємництва міста з актуальних питань ведення господарської 
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діяльності;  
збільшення чисельності користувачів віртуального бізнес-
інкубатору до 20 тисяч осіб 
 
 

Ключові заходи 
проекту 

Здійснення заходів щодо розвитку віртуального бізнес-інкубатору 
на порталі „Криворізький ресурсний центр”: 
розробка 15 додаткових алгоритмів поетапного проходження 
суб’єктами господарювання процедур відкриття об’єктів бізнесу з 
урахуванням усіх можливих варіантів, які дозволять підприємцю 
крок за кроком пройти всі етапи становлення бізнесу – від 
реєстрації до безпосереднього відкриття об’єкта з отриманням 
необхідних дозвільних документів; 
доповнення підрозділу „Навчальний майданчик” актуальною для 
здійснення господарської діяльності інформацією; 
створення додаткових віртуальних кабінетів у підрозділі 
„Консультаційний центр” для надання роз’яснень з максимально 
різних напрямів підприємницької діяльності; 
розвиток розділу „Блог” щодо можливості розміщення у ньому 
фото, відео, МР3-файлів; 
організація безпосереднього он-лайн консультування підприємців 
на базі управління розвитку підприємництва; 
запровадження моніторингу стосовно визначення комплексу 
проблем у сфері започаткування та ведення бізнесу шляхом 
організації відповідного анкетування; 
розробка та видання буклетів і іншої продукції, в якій 
презентуються розділи та функціональні можливості віртуального 
бізнес-інкубатору 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
100 100 0 200 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, муніципально-приватне 
партнерство тощо 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Виконком Криворізької міської ради, ТОВ „Нова-Ком” 

 
Назва напряму 1.A. Диверсифікація економіки 
Назва проекту 1.10. Створення Центру адміністративних послуг „Будинок 

Юстиції” 
Цілі проекту Прозорість, швидкість і якість обслуговування громадян на стадіях 

проходження дозвільних процедур 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Будинок Юстиції – державна установа, особливість якої полягає у 
концентрації низки державних послуг у одній будівлі. Установа 
об’єднує функції всіх дозвільних організацій. Під одним дахом 
об’єднані близько 100 адміністративних послуг 

Очікувані 
результати 

Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону. 
Підвищення податкових надходжень від активізації підприємницької 
діяльності. 
Зниження рівня корупції. 
Задоволеність громадян якістю адміністративних послуг. 
Створення нових робочих місць. 
Підвищення престижу регіону 
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Ключові заходи 
проекту 

Проектні роботи. 
Будівельні роботи. 
Облаштування території. 
Монтаж мереж. 
Придбання меблів та обладнання. 
Введення в експлуатацію 

Період здійснення січень – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 80000 0 80000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, кошти інвесторів 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

ОДА  

 
Проекти напряму 1.B. Розвиток периферійних районів 
 
Назва напряму 1.B. Розвиток периферійних районів 
Назва проекту 1.11. Дослідження та промоція інвестиційних пропозицій 

периферійних територій 
Цілі проекту Підготовка 14 інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення 

для регіону та є привабливими для потенційних інвесторів. 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, 
Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Петропавлівський, 
Покровський, П‘ятихатський, Софіївський, Томаківський, 
Царичанський, Широківський, Юр’ївський райони 

Короткий опис 
проекту 

Розробка повної проектної документації для найкращих 
інвестиційних проектів, стратегічно важливих для розвитку кожного з 
14 периферійних районів області. Проект також включатиме адресну 
ідентифікацію потенційних інвесторів для цих проектів, виїзну 
інвестиційну промоцію, створення комунікативного майданчика для 
регулярного обговорення та презентації інвестиційних проектів, 
створення спільного робочого плану регіональних інституцій, що 
працюють у сфері залучення інвестицій 

Очікувані 
результати 

Підготовлено 14 інвестиційних проектів із необхідною 
документацією 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка критеріїв та відбір 14 найкращих інвестиційних проектів 
(один інвестиційний проект для кожного з периферійних районів). 
Розробка повної проектної документації для 14 найкращих 
інвестиційних проектів. 
Адресна ідентифікація потенційних інвесторів для цих проектів. 
Виїзна інвестиційна промоція. 
Створення комунікативного майданчика для регулярного обговорення 
та презентації інвестиційних проектів. 
Створення спільного робочого плану регіональних інституцій, що 
працюють у сфері залучення інвестицій 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
150 200 150 500 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
підприємства, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент економічного розвитку ОДА, установи, громадські 
організації 

Коментарі  
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Назва напряму 1.B. Розвиток периферійних районів 
Назва проекту 1.12. Навчання мешканців периферійних районів ІТ-технологіям 
Цілі проекту Сприяння самозайнятості на території периферійних районів області. 

Збільшення доходів мешканців периферійних районів 
 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, 
Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Петропавлівський, 
Покровський, П‘ятихатський, Софіївський, Томаківський, 
Царичанський, Широківський, Юр’ївський райони 

Короткий опис 
проекту 

Периферійні райони Дніпропетровської області характеризуються 
низьким рівнем економічного розвитку, браком робочих місць та 
низьким рівнем оплати праці. Поряд з цим, сфера ІТ-технологій, яка 
стрімко розвивається у світі, створює широкі можливості для 
самозайнятості тих, хто має доступ до Інтернету та відповідні фахові 
знання. Силами проекту передбачається провести річний навчальний 
курс занять з ІТ-технологій для відібраних груп мешканців 
периферійних районів. Навчання будуть проводитися у 14 райцентрах 
у вечірній час, або у вихідні дні. Учасниками навчань (по 30 осіб у 
кожному районі) можуть бути всі заінтересовані особи, які пройшли 
відбір методом тестування. Тематичне спрямування навчань 
(орієнтовно) – комп’ютерна графіка та дизайн, мережеві технології та 
системне адміністрування, розробка програмного забезпечення 

Очікувані 
результати 

420 мешканців 14 периферійних районів пройдуть навчання на курсах 
ІТ-технологій. 
У короткостроковій перспективі учасники навчань зможуть самі 
створити достойно оплачувані робочі місця 

Ключові заходи 
проекту 

Відбір 14 викладачів курсів ІТ-технологій (для кожного з  
14 райцентрів). 
Розробка програми курсів ІТ-технологій та тестів для відбору 
учасників курсів. 
Укладення договорів оренди комп’ютерних класів для проведення 
курсів ІТ-технологій (у кожному з 14 райцентрів). 
Відбір учасників курсів ІТ-технологій (по 30 осіб у кожному з               
14 райцентрів). 
Проведення річного циклу навчань ІТ-технологіям для відібраних 
учасників, тестування та сертифікація випускників 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1500 500 0 2000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, громадські організації, вищі та 
середні навчальні заклади 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.B. Розвиток периферійних районів 
Назва проекту 1.13. Розробка містобудівної документації для периферійних 

територій 
Цілі проекту Створення умов для розвитку периферійних районів. 

Спрощення входження інвесторів, відкриття виробництв та ведення 
будівництва у периферійних районах 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Периферійні райони Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Економічний та соціальний розвиток периферійних районів області 
значно відстає від розвитку головних міст та сільських районів, що 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
розташовані навколо міст Дніпропетровська, Кривого Рогу, 
Дніпродзержинська. 
У цій ситуації для периферійних районів є вкрай важливим залучення 
внутрішніх та зовнішніх інвесторів для розміщення у цих районах 
нових виробництв, що створюватиме додаткові точки зростання. 
Також вкрай важливим є, для поліпшення демографічної ситуації у 
цих районах, спрощення початку індивідуального будівництва. 
Важливим є й питання резервації та збереження особливо цінних 
територій для рекреації, використання їх для ведення органічного 
землеробства. 
Забезпечити заінтересованість інвесторів до периферійних районів, 
стимулювати будівництво у цих районах та забезпечити збереження 
особливо цінних територій можна шляхом розробки у цих районах 
містобудівної документації різного рівня деталізації: від схеми 
планування району, до схем планування окремих його частин та схем 
забудови окремих територій у населених пунктах. 
Проект має передбачати вивчення потреби у розробці містобудівної 
документації, визначення її переліку, установлення пріоритетності 
розробки, залучення до процесу просторового планування широких 
кіл місцевої громадськості, науки та бізнесу 

Очікувані 
результати 

Визначення районів, частин районів та населених пунктів для яких 
буде розроблятися містобудівна документація. 
Підготовка, забезпечення інформаційної підтримки просторовому 
плануванню визначених територій та участь громадськості у цьому 
процесі. 
Підготовка та затвердження відповідно до законодавства комплектів 
містобудівної документації. 
Здійснення широкого рекламування вигод для потенційних інвесторів 
та громадян від затвердженої містобудівної документації 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення переліку містобудівної документації для розробки та 
територій, які підлягатимуть детальному містобудівному 
плануванню. 
Підготовка проектів містобудівної документації, її обговорення та 
прийняття. 
Створення режиму доступу до розробленої документації та широке 
рекламування. 
Організація та проведення конкурсу на найкращий бізнес-план 

Період реалізації березень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 2000 4000 6500 

Джерела 
фінансування 

Обласний, районні та міські, селищні, сільські бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Районні, міські, сільські, селищні ради 

Коментарі Проект посилює можливості розвитку периферійних районів, 
оскільки потенційні суб’єкти економічної діяльності розуміють 
можливості щодо отримання земельних ділянок, розвитку 
інфраструктури, статусу земель 

 
 
Назва напряму 1.B. Розвиток периферійних районів 
Назва проекту 1.14. Підтримка розвитку веб-ресурсів районів 
Цілі проекту Підвищення конкурентоспроможності районів області через 

забезпечення стійкої присутності в інформаційному просторі. 
Забезпечення підготовки та розміщення на сайтах районних рад та 
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РДА інформації про ресурси районів Дніпропетровської області 

Територія, на яку 
спрямовано проект 
 

Усі райони області 

Короткий опис 
проекту 

Кожна районна рада області має свій сайт. Але наповнення сайтів 
потребує приведення у відповідність з запитами населення та 
інвесторів. 
Упродовж 2013 – 2014 років здійснювались заходи щодо розроблення 
шаблонів для наповнення інформацією сайтів районних рад та 
районних адміністрацій. 
Управління АПК, як установа, що відповідальна за розвиток 
сільських населених пунктів, разом з управлінням внутрішньої 
політики ОДА до кінця 2013 року розробляє шаблон підготовки та 
розміщення інформації, у тому числі на базі EXEL, готує таблиці для 
спрощення обробки статистичних даних та їх візуалізації. 
У І кварталі 2014 року проводиться навчання для адміністраторів 
сайтів щодо стану контенту, відбору та представленні інформації, 
визначення інформаційних преференцій, ілюстративних матеріалів. 
До кінця І кварталу 2014 року проведено регламент підтримки сайтів 
та оновлення інформації. 
Готується платформа для розміщення інформації про сільські ради. 
Впроваджується обов’язковий переклад матеріалів сайтів 
англійською мовою, або мовою інших можливих зацікавлених сторін. 

Очікувані 
результати 

Наповнення інформацією сайтів районних рад та РДА згідно з 
підготовленими шаблонами та оновлення відповідно до регламенту 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка шаблонів інформації. 
Підготовка регламентів роботи з сайтами. 
Підготовка платформи для розміщення інформації територіальних 
громад району. 
Навчання адміністраторів сайтів. 
Забезпечення системної інформаційної роботи 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
50 100 0 150 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, проекти та 
програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських 
територій ОДА, управління внутрішньої політики ОДА, районні ради 

Коментарі  
 
Проекти напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.15. Центр комерціалізації інновацій 
Цілі проекту Створення нових підприємств та нових робочих місць. 

Створення необхідних умов для розвитку інноваційного потенціалу 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Центр комерціалізації інновацій надає консультативну допомогу 
інноваторам для забезпечення правової охорони об’єктів їх 
інтелектуальної власності, супроводу реєстрації та діяльності 
новостворених інноваційних підприємств, пошуку та залучення 
кваліфікованих експертів та венчурного капіталу, вивчення ринку. 
Послуги Центру надаються клієнтам на безопланій основі. При цьому 
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клієнти беруть на себе зобов’язання (у разі, якщо їм вдасться 
комерціалізувати свою інноваційну розробку) з майбутнього 
прибутку оплатити послуги Центру, а також систематично 
виплачувати частину майбутнього прибутку на розвиток Центру. У 
перспективі ці виплати можуть сформувати власний венчурний 
капітал Центру (за рахунок систематичних виплат від успішних 
клієнтів), який можна буде інвестувати у наінтересніші нові 
інноваційні розробки. 
Центр комерціалізації інновацій, окрім виконання своєї прямої 
функції, також допомагає інноваторам визначитися, чи здатні і чи 
готові вони самостійно займатися комерційним упровадженням 
технологій на основі їхнього винаходу. Частина інноваторів у процесі 
консультацій самостійно вирішують, що ведення бізнесу – це не їх 
справа і продають ліцензію на право комерційного використання 
інновації. 
Центр комерціалізації інновацій дозволяє допомогти місцевим 
інноваторам започаткувати конкурентоспроможний бізнес саме на цій 
території, а не просто продати ліцензію на винахід потужним 
компаніям, що, розміщені, як правило, у більш розвинутих країнах 

Очікувані 
результати 

Створення високо-інноваційних нових підприємств. 
Збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 
Диверсифікація регіональної економіки 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка концепції Центру комерціалізації інновацій та легітимізація 
(у форматі діючої юридичної особи, або створення нового 
підприємства, наприклад, у форматі державно-приватного 
партнерства). 
Розробка бізнес-плану Центру комерціалізації інновацій та 
узгодження з обласною владою та іншими заінтересованими 
сторонами. 
Набір та підготовка штату працівників-професіоналів, залучення 
кваліфікованих консультантів (часткова зайнятість). 
Інформаційна кампанія щодо можливостей Центру комерціалізації 
інновацій 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
400 400 200 1000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, 
інвестиційні кошти, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Бізнес-асоціації, наукові установи, підприємства 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.16. Інтеграція ВНЗ області до європейського освітнього 

простору 
Цілі проекту Вивчення специфіки міжнародних потоків іноземних студентів у 

Дніпропетровській області. 
Розробка схеми залучення іноземних студентів до ВНЗ регіону 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область. 

Короткий опис 
проекту 

У результаті застосування інституційно-історичного аналізу буде 
визначено специфіку міжнародних студентських потоків у 
Дніпропетровському регіоні, зокрема соціально-економічні та 
культурні характеристики іноземних студентів, що навчаються у ВНЗ 
області. 
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Буде визначено основні чинники, які впливають на вибір студентами 
країни для отримання вищої освіти, зокрема такі як релігія, мова, 
культура, географічна відстань, рівень економіки, політичних свобод, 
історичний взаємозв’язок країн-донорів та країн-рецепієнтів, 
наявність друзів та родичів у країні-рецепієнті, загальна та освітня 
репутація країни-рецепієнта, інформованість про країну, вартість 
навчання, еміграційна політика – можливість працювати та навчатися 
одночасно, залишитися у країні після навчання. 
Урахування таких чинників дозволить розробити ефективні засоби та 
заходи для залучення іноземних студентів до ВНЗ 
Дніпропетровщини, що надасть можливість: 
отримати дохід від навчання; 
підвищити рейтинги регіональних ВНЗ; 
зробити крок до інтеграції у європейський освітній простір; 
підвищити міжнародний імідж національної системи вищої освіти і її 
привабливість; 
залучити нові таланти, поліпшити кадровий потенціал вищої школи 
регіону; 
сприяти співробітництву з зарубіжними науково-дослідними колами 
(спільні наукові проекти, обміни, стажування, конференції); 
отримувати молодими вченими досвід роботи у закордонних 
ВНЗ/НДУ; 
посилити імідж вітчизняних ВНЗ через систему візитів іноземних 
науковців до ВНЗ області 

Очікувані 
результати 

Розроблення стратегії залучення іноземних студентів до навчання у 
ВНЗ Дніпропетровської області. 
Визначення переліку країн, для яких освіта в Україні за зазначеними 
чинниками може бути найпривабливішою; соціально-економічного та 
культурного образу студента – потенційного студента ВНЗ регіону. 
Визначення основних переваг та недоліків системи вищої освіти 
регіону в очах іноземних студентів. Вивчення ефективності політики 
підтримки іноземних студентів у ВНЗ, зокрема соціокультурних та 
побутових умов. Задоволення мовною політикою. 
Аналіз готовності ВНЗ до розширення мовних можливостей для 
іноземців, зокрема отримання іноземними студентами освіти іншими, 
окрім української та російської, мовами. 
Підготовка матеріалів для підвищення іміджу вищої освіти регіону на 
міжнародному ринку освітніх послуг, з урахуванням запиту та 
культурно-історичної специфіки регіону. Визначення шляхів та 
засобів просування інформації про ВНЗ регіону потенційним 
замовникам, із залученням дипломатичних, економічних, освітніх 
каналів. 
Визначення переліку закордонних університетів,  які мають 
можливість відряджати професорсько-викладацький склад до ВНЗ 
Дніпропетровщини. 
Визначення переліку закордонних ВНЗ, що мають бажання запросити 
професорсько-викладацький склад для проходження 
короткострокових та довгострокових стажувань 
Визначення можливості використання українців, які проживають та 
навчаються за кордоном, українських організацій за кордоном для 
залучення  іноземців до навчання у ВНЗ регіону 

Ключові заходи 
проекту 

Організація та проведення соціологічного дослідження з метою 
вивчення оцінки іноземними студентами умов навчання у ВНЗ, 
визначення чинників, що впливають на вибір іноземними студентами 
країни для навчання. 
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Розробка та презентація програми заходів із залучення іноземних 
студентів до ВНЗ регіону на „круглих столах”, наукових семінарах 
для керівників міжнародних відділів ВНЗ; надання рекомендацій із 
залучення іноземних студентів, створення привабливого іміджу ВНЗ 
регіону для іноземних студентів. 
Підготовка пропозицій до національної стратегії розвитку іміджу 
української вищої освіти для міжнародної аудиторії та потенційних 
іноземних студентів; для розміщення інформації про ВНЗ 
Дніпропетровщини на міжнародних сайтах з метою просування 
бренда національної системи вищої освіти на міжнародній арені; 
міжнародних маркетингових дій для завоювання нових ринків та 
партнерів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
300 400 500 1200 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Вищі навчальні заклади Дніпропетровської області різних форм 
власності, зокрема міжнародні відділи вищих навчальних закладів 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.17. Створення ІТ-містечок навколо міста Дніпропетровська 
Цілі проекту Створення умов для залучення талановитої молоді у регіон. 

Створення навколо обласного центру мережі поселень з визначеним 
стандартом послуг, важливих для молодих сімей, та високою якістю 
зв’язку 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровський район 

Короткий опис 
проекту 

Однією з найбільш перспективних сфер розвитку економіки з 
найменшим навантаженням на навколишнє середовище є сфера               
ІТ-технологій та зв’язку. 
Упродовж 3 років за участю соціально відповідального бізнесу 
передбачається створити навколо обласного центру так звані ІТ-
поселення з визначеним стандартом послуг, важливих для молодих 
сімей, та високою якістю зв’язку. 
Обласна рада разом зі районними та сільськими радами 
Дніпропетровського району, на умовах конкурсу, який передбачає 
активну участь громади, у тому числі, й фінансову, у розвитку 
соціальної інфраструктури, описують стандарт та створюють умови 
для створення соціальної інфраструктури, яка відповідатиме 
зазначеному стандарту. 
Упродовж 2013 – 2015 років сільські ради (учасники проекту) 
створюють стабілізаційний фонд житла та земельних ділянок, що 
через участь у всеукраїнському конкурсі програм розвитку місцевого 
самоврядування, обласному конкурсі забезпечують розвиток 
інженерної інфраструктури. Одночасно проводиться робота з 
залучення ІТ-компаній до співпраці та дольовій участі у реалізації 
проекту та у співпраці з ІТ-компаніями будуються ІТ квартали у 
визначених населених пунктах. 
Проводиться активна інформаційна компанія стосовно залучення 
фахівців-поселенців до ІТ-кварталів 
 

Очікувані 
результати 

Створення умов для впровадження нових робочих місць. 
Створення навколо обласного центру поселення з визначеним 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
стандартом послуг, важливих для молодих сімей, та високою якістю 
зв’язку 

Ключові заходи 
проекту 

Налагодження співпраці з ІТ-компаніями та створення ІТ-кластера. 
Визначення сільських рад – учасників проекту. 
Розробка місцевих нормативних документів. 
Створення стабілізаційного фонду житла та земельних ділянок. 
Розбудова інфраструктури та створення навколо обласного центру 
мережі поселень з визначеним стандартом послуг, важливих для 
молодих сімей, та високою якістю зв’язку 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1000 5000 5000 11000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
підприємства, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна рада, Дніпропетровська райдержадміністрація, вищі 
навчальні заклади Дніпропетровської області 

Коментарі Протягом трьох років реалізації проекту будуть опрацьовані 
механізми співпраці та партнерства, які далі можуть застосовуватися 
у інших районах області. У цілому проект триватиме орієнтовно до 
2020 року 

 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.18. Інноваційна вища освіта 
Цілі проекту Створення умов щодо підготовки кваліфікованих кадрів для 

інноваційної економіки. 
Підвищення конкурентоспроможності регіону 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Розвиток інноваційних виробництв. Процеси диверсифікації 
економіки вимагають підготовки фахівців вищого рівня, підвищення 
академічної мобільності для отримання міжнародного досвіду. 
Проект спрямований на створення унікального навчального 
середовища за принципом: „Доступні для студента навчальні 
аудиторії – наукові лабораторії – виробничі можливості”, що 
передбачає зміну підходів до навчання, урахування потреб 
глобального та регіонального ринку праці, поліпшення умов навчання 
та проживання для студентів. 
Об’єднання зусиль навчальних закладів для просування спільного 
бренда вищих навчальних закладів Дніпропетровщини сприятиме 
підвищенню загального рейтингу Дніпропетровської освіти 

Очікувані 
результати 

Створення єдиного маркетингового простору. Підвищення рівня 
надання освітніх послуг споживачам. 
Об’єднання наукових та навчальних установ міста в єдину мережу. 
Створення та дія порталу „Економіка знань” 

Ключові заходи 
проекту 

Упровадження системи меморандумів щодо співпраці наукових 
установ, вищих навчальних закладів, органів державної влади. 
Ідентифікація та забезпечення підтримки ключових науково-
виробничих кластерів: точного машинобудування, енергетики, 
матеріалознавства, здоров’я. 
Забезпечення регулярного вивчення попиту на наукові та навчальні 
послуги. 
Забезпечення розробки та реалізації проекту „Портал „Економіка 
знань”. 
Створення єдиної бази наукових розробок та забезпечення поширення 
інформації про неї. 
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Створення єдиної бібліотеки наукових знань. 
Підтримка переоснащення науково-дослідних лабораторій. 
Розробка та впровадження стандарту надання освітніх послуг ВНЗ 
області 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
150 2000 2000 4150 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, Фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, 
кошти заінтересованих компаній 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Рада ректорів при Дніпропетровській обласній державній 
адміністрації, Придніпровський науковий центр НАН України, вищі 
навчальні заклади Дніпропетровської області 

Коментарі  
 
 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.19. Інноваційне наукоємне приладобудування та 

машинобудування 
Цілі проекту Створення більш привабливих для молоді робочих місць. 

Створення умов для розвитку інноваційного машинобудування та 
приладобудування 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Міста Дніпропетровськ, Кривий Ріг 

Короткий опис 
проекту 

Рівень надходжень до бюджетів різних рівнів, унаслідок невисокого 
рівня доданої вартості готової продукції, є нижчим за можливий. 
Також низькою є якість робочих місць, малопривабливих для молоді. 
Органи державної влади та місцевого самоврядування у співпраці з 
Придніпровським науковим центром забезпечують інституційну 
підтримку підприємств інноваційного спрямування – космічної 
галузі, приладобудування, високоточного машинобудування; 
сприяють лобіюванню інтересів відповідних сфер виробництва на 
державному рівні. 
За підтримки Придніпровського наукового центру формується та 
постійно оновлюється банк даних інноваційних пропозицій з 
урахуванням ступеня готовності до використання в інноваційному 
процесі. 
У рамках проекту передбачається залучення державного 
фінансування робіт щодо розробки інноваційних проектів та 
перевірки нових технологій, створення умов для виробництва 
високоякісних видів металу, новітніх матеріалів. 
Необхідно створити умови для впровадження на державному рівні 
механізму зниження вартості кредитів (часткового погашення 
кредитних ставок) з наступною комерціалізацією цих витрат для 
інноваційного машинобудування. 
Важливим є супроводження проекту Закону „Про затвердження 
Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 
України на 2013 – 2017 роки” у Верховній Раді України, а також 
сприяння реалізації Плану заходів щодо виконання Концепції 
державної політики у сфері космічної діяльності на період до                
2032 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 25 січня          
2012 року № 48-р, та Закону України „Про фінансове оздоровлення 
державного підприємства ВО „Південний машинобудівний завод  
ім. О.М. Макарова” 

Очікувані 
результати 

Збільшення кількості підприємств, які виготовляють інноваційну 
продукцію. 
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Створення умов для співпраці підприємств та науковців на базі 
Придніпровського науково-дослідного центру. 
Створення умов для комерціалізації інноваційних розробок на базі 
Дніпровського регіонального центру інноваційного розвитку 

Ключові заходи 
проекту 

Забезпечення співпраці всіх заінтересованих сторін з обласними 
підрозділами Агенції з інновацій та інвестицій та Дніпровського 
регіонального центру інноваційного розвитку. 
Сприяння об’єднанню зусиль у галузі комерціалізації інновацій, 
створенню банка даних інновацій на базі Дніпровського 
регіонального центру інноваційного розвитку. 
Організація слухань у Верховній Раді України стосовно сприяння 
реалізації Плану заходів щодо виконання Концепції державної 
політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 25 січня 2012 року № 48-р, 
та Закону України „Про фінансове оздоровлення державного 
підприємства ВО „Південний машинобудівний завод 
ім. О.М. Макарова”. 
Сприяння створенню на базі території Дніпровського 
машинобудівного заводу індустріального парку/зони для підприємств 
електричного, електронного та оптичного устаткування. 
Сприяння диверсифікації та модернізації виробництва непрофільної 
машинобудівної продукції підприємств космічної галузі. 
Забезпечення створення промислових зон для точного 
машинобудування та чистого хімічного виробництва, як супутньої 
галузі машинобудування 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
300 200 2000 2500 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
підприємства, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент економічного розвитку ОДА, Придніпровський 
науково-дослідний центр, Дніпровський регіональний центр 
інноваційного розвитку 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.20. Створення інтерактивної місії-симулятора NASA-Challenger 
Цілі проекту Популяризація космічної галузі 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Місто Дніпропетровськ це постачальник космічних технологій з 
середини ХХ  століття. Необхідна підтримка космічного потенціалу 
на регіональному рівні.  
Створення інфраструктурного об’єкта для популяризації космічної 
галузі, спільно з фахівцями NASA Challenger, дозволить залучити 
молодь до космічної галузі та надасть поштовх для підтримки та 
розвитку космічної промисловості регіону 

Очікувані 
результати 

Залучення інвестицій у економіку області. 
Активізація інноваційної діяльності. 
Реалізація та збереження кадрового потенціалу регіону в космічній 
галузі 
Синергія наукового потенціалу країн – лідерів космічної галузі 
Обмін досвідом та освітніми програмами між „космічними ВНЗ” двох 
країн. 
Підвищення престижу регіону 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Ключові заходи 
проекту 

Розробка концепції центру Challenger-Dnepr спільно з фахівцями 
NASA Challenger. 
Візит представників NASA-Challenger до міста Дніпропетровська. 
Упровадження проекту 

Період здійснення січень – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
0 80 0 80 

Джерела 
фінансування 

Кошти інвестора 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

NASA-Challenger; ДКАУ, Дніпропетровська обласна рада  

 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.21. Створення „Космічної долини” 
Цілі проекту Популяризація космічної галузі 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Створення серії інфраструктурних об’єктів у місті Дніпропетровську 
для популяризації космічної галузі 

Очікувані 
результати 

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 
Залучення інвестицій у економіку області. 
Створення нових робочих місць. 
Активізація інноваційної діяльності. 
Реалізація та збереження кадрового потенціалу регіону. 
Підвищення престижу регіону. 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка стратегії створення „Космічної долини” спільно з 
міжнародними експертами. 
Створення інтерактивної місії-симулятора NASA-Challenger. 
Створення технопарку. 
Проведення 12 квітня 2016 року Космічного форуму. 
Реконструкція Молодіжного аерокосмічного центру 

Період здійснення січень 2016 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 160 100 260 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет; кошти інвесторів 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

NASA-Challenger; ДКАУ, Дніпропетровська обласна рада  

 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.22. Виробництво захисту космічних апаратів від радіаційного 

впливу 
Цілі проекту Розробка нових ефективних матеріалів і технологій радіаційного 

захисту космічних апаратів, створення виробництва захисних екранів 
і корпусів радіоелектронної апаратури космічний апаратів (КА). 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область. 
Результатами користуватимуться: Україна, Канада, країни ЕС, 
Казахстан, Китай, Іран, Індія 

Стислий опис 
проекту 

Створення виробництва на основі наукових розробок для отримання 
таких продуктів: 
захисні екрани і корпуси приладів космічних апаратів; 
технології виготовлення захисних екранів і КА. 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Розроблено експериментальну технологію одержання плоских 
екранів. 
Виконано сертифікацію та паспортизацію матеріалів і захисних 
виробів для застосування у складі космічних апаратів. 
Проведено натурні випробування захисту у складі КА у процесі 
експлуатації 

Очікувані 
результати 

Ефективність радіаційного захисту елементів космічних апаратів (КА) 
на основі розроблених матеріалів відповідає аналогічним матеріалами 
PolyRad і RAD-PAK™ (США) при значно меншій масі –                          
у 2 – 2,5 раза. 
Зниження маси КА за рахунок зменшення маси захисту може 
становити 0,5 – 8 кг і більше (середня ціна виведення на орбіту 1 кг 
корисного вантажу – 9 тис. євро). 
Підвищення періоду експлуатації космічних апаратів у 1,5 раза 
дозволить зменшити кількість виготовлених і виведених КА і 
кількість запусків 

Ключові заходи 
проекту 

Проведення імітаційних досліджень ефективності захисту 
радіоелектронних елементів. 
Сертифікація матеріалу і технології радіаційного захисту бортової 
апаратури. 
Апробація матеріалу в умовах космосу. 
Створення дослідного виробництва, запуск промислового 
виробництва 

Період здійснення січень 2016 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 19173 8373 27546 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара – 
партнерство 

 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.23. Створення ємностей для захоронення радіаційних відходів 
Цілі проекту Створення виробництва контейнерів, модульних сховищ для 

зберігання та транспортування радіоактивних відходів, а також 
засобів колективного захисту персоналу від радіаційного впливу 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область, Україна 

Стислий опис 
проекту 

Створення виробництва на основі наукових розробок для отримання 
таких продуктів: 
контейнерів для збору, транспортування та зберігання радіоактивних 
та високотоксичних відходів (орієнтовна вартість –  $ 1200 (70 л),               
$ 2000 (200 л) та $ 5200 (1м3); 
модулів сховища відходів $ 20000 (42 м3); 
радіаційно-захиснихі пересувних екранів, щитів, елементів зовнішніх 
та внутрішніх покриттів. 
На світовому ринку аналогів розроблених контейнерів, елементів 
модульних сховищ, а також засобів колективного захисту не icнує 
 

Очікувані 
результати 

Підвищення радіаційної стійкості. 
Збільшений до 10 разів терміну експлуатації. 
Підвищення показників міцності. 
Досягнення низької маси виробу при еквівалентному обсязі, що 
знижує ризик динамічних навантажень під час складування 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Ключові заходи 
проекту 

Розробка та узгодження конструкторської та технологічної 
документації. 
Організація виробництва. 
Підготовка обладнання, розробка й виготовлення оснащення. 
Придбання вихідних матеріалів. 
Відпрацювання технологічних процесів. 
Виготовлення дослідно-промислової партії виробів. 
Випробування і сертифікація. 
Коригування конструкторської та технологічної документації. 
Операційні витрати на заготівлю сировини і початок виробництва 

Період здійснення січень – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 3616 0 3616 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара – 
партнерство  

 
Назва напряму 1.С. Інноваційний розвиток 
Назва проекту 1.24. Створення наукового парку 
Цілі проекту Створення інноваційних продуктів та їх комерціалізація 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Створення регіонального центру розвитку інновацій та ефективної 
комерціалізації високотехнологічних розробок: 
розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому 
навчальному закладі та/або науковій установі; 
реалізація наявного наукового потенціалу та матеріально-технічної 
бази; 
комерціалізація результатів наукових досліджень і їх упровадження 
на вітчизняному та зарубіжному ринках 

Очікувані 
результати 

Залучення інвестицій у економіку області. 
Створення нових робочих місць. 
Активізація інноваційної діяльності. 
Синергетичний ефект від взаємодії науковців та бізнесу. 
Раціональне використання лабораторного, дослідного та 
експериментального обладнання. 
Міжнародне просування можливостей і продуктів дослідної 
діяльності. 
Підтримка захисту інтелектуальної власності 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка проекту. 
Розробка моделі співпраці. 
Упровадження проекту 

Період здійснення січень – грудень 2015 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 
 

2015 2016 2017 Разом 
2000 0 0 2000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Вищі навчальні заклади Дніпропетровської області, інвестиційні 
фонди, Дніпропетровська обласна рада 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
 
 
Проекти напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
 
Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.25. Упровадження стандартів туристичних послуг і поліпшення 

потенціалу туристичних провайдерів 
Цілі проекту Підвищення якості туристичної пропозиції області шляхом розробки 

та впровадження стандартів якості у сфері туризму 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровський, Синельниківський, Солонянський, 
Криничанський, Верхньодніпровський, Новомосковський, 
Петриківський, Магдалинівський райони 

Короткий опис 
проекту 

Якість послуг у сфері туризму (і громадського харчування) у багатьох 
випадках залишається на рівні радянських стандартів, що не 
відповідає сучасним вимогам та тенденціям. Високоякісні послуги у 
плані володіння іноземними мовами, якості продукції, дотримання 
базових стандартів гігієни та безпеки пропонуються рідко. Необхідно 
підняти місцеві стандарти до рівня міжнародних для вибраних видів 
туристичних об’єктів (наприклад, сільських садиб, міні-готелів, 
закладів громадського харчування, об’єктів історико-культурної 
спадщини, рекреаційних зон). Потрібно розробити та підготувати 
нормативний документ, що містив би положення та процедури 
сертифікації різних сфер туризму 

Очікувані 
результати 

Підвищення якості туристичних послуг, що надаються на 
Дніпропетровщині. 
Підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі області 
порівняно з іншими регіонами України. 
Зміцнення туристичних операторів. 
Розроблення та затвердження низки стандартів туристичної діяльності 
у Дніпропетровській області. 
Складання рейтингу надавачів туристичних послуг за визначеними 
категоріями 

Ключові заходи 
проекту 

Збір інформації про найкращу практику вдосконалення та введення 
стандартів якості у сфері туризму. 
Створення робочої групи туристичних експертів для оцінювання 
якості туристичних послуг у області. 
Розробка оцінювальної сітки для різних видів туристичних послуг. 
Розробка навчальних матеріалів і проведення тренінгів для надавачів 
туристичних послуг. 
Відбір учасників і організація виїзних сертифікаційних зустрічей. 
Формування групи аудиторів і проведення оцінювання надання 
туристичних послуг згідно з розробленою оцінювальною сіткою. 
Складання рейтингу туристичних послуг та їх надавачів. 
Видача сертифікатів і встановлення візуальних знаків на основі 
розроблених стандартів. 
Вибір установи (установ), яка відповідатиме за початкову та повторну 
сертифікацію. 
Створення електронного реєстру та путівника з промоцією місцевих 
надавачів послуг, які забезпечили досягнення потрібних стандартів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
300 300 50 650 

Джерела 
фінансування 

Обласний та районні бюджети, проекти та програми МТД, приватні 
інвестори, існуючі туристичні оператори 

Ключові учасники Департамент культури, туризму, національностей та релігій ОДА, 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
реалізації проекту місцеві туристичні підприємства 

 
Коментарі Підвищення якості послуг стимулюватиме конкурентоспроможність 

регіону на українському ринку та сприятиме поліпшенню іміджу 
туризму в області 

 
Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.26. Популяризація сільського зеленого туризму 
Цілі проекту Проект спрямований на промоцію потенціалу сільського зеленого 

туризму Дніпропетровської області для залучення більшої кількості 
внутрішніх та в’їзних туристів та диверсифікації економіки області 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровський, Синельниківський, Солонянський, 
Криничанський, Верхньодніпровський, Новомосковський, 
Петриківський, Магдалинівський райони 

Короткий опис 
проекту 

У ході проекту буде проведено інвентаризацію туристичних пам’яток 
історичного, етнографічного, культурного і рекреаційного значення, 
проведено обстеження цих туристичних об’єктів, оцінені місця 
проживання й інші наявні туристичні послуги для збереження та 
популяризації народних традицій. Крім того, проект допоможе 
розробити маркетингову стратегію для промоції потенціалу сільського 
зеленого туризму Дніпропетровської області і створити пакет 
тематичних (за туристичними напрямками і категоріями) 
багатомовних промоційних матеріалів у різних форматах 
(друкованому, мультимедійному та відеоформаті). 

Очікувані 
результати 

Підготовка якісних промоційних матеріалів потенціалу сільського 
зеленого туризму в області. 
Забезпечення промоцією потенціалу сільського зеленого туризму у 
Дніпропетровській області серед її жителів та за межами регіону. 
Створення умов для розвитку жіночого підприємництва та 
самозайнятості у сфері зеленого туризму. 
Збільшення кількості туристичних поїздок на Дніпропетровщину та 
доходу від туристичної діяльності 

Ключові заходи 
проекту 

Створення електронного реєстру туристичних об’єктів історичного, 
етнографічного, культурного і рекреаційного значення, включаючи 
дані відповідних надавачів послуг. 
Розробка маркетингової стратегії промоції потенціалу сільського 
зеленого туризму Дніпропетровської області. 
Розробка й поширення пакету тематичних промоційних матеріалів. 
Створення механізму для постійного оновлення промоційних 
матеріалів  

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
250 250 100 600 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, проекти та програми МТД, 
приватні інвестори 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент культури, туризму, національностей та релігій ОДА, 
місцеві туристичні підприємства, громадські організації 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.27. Створення хостелів на базі гуртожитків ПТНЗ та ВНЗ 
Цілі проекту Поліпшення стану гуртожитків навчальних закладів області. 

Підготовка доступного житла для проведення спортивних заходів 
Територія, на яку Міста Дніпропетровськ, Кривий Ріг 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
спрямовано 
проект 
Короткий опис 
проекту 

Вищі та професійно-технічні навчальні заклади обласного центру та 
міста Кривого Рогу мають потенціал для розширення туристичних 
можливостей Дніпропетровщини за рахунок переобладнання частини 
гуртожитків у хостели. Якщо навчальний заклад має міністерське 
підпорядкування – обов’язковим є щонайменше 30% 
співфінансування з боку профільного міністерства. 
Упродовж 3 років передбачається переобладнати під хостели                
3 – 4 гуртожитки загальною кількістю не менше 1000 місць 

Очікувані 
результати 

Відкриття 3 – 4 хостелів на базі студентських гуртожитків. 
Поліпшення умов для проживання студентів ВНЗ. 
Створення умов для практики студентів, що вивчають готельну 
справу 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка положення про конкурс та визначення вищих та 
професійно-технічних навчальних закладів, гуртожитки яких будуть 
переобладнані у хостели. 
Розробка механізму управління хостелами, що будуть створені на 
базі студентських гуртожитків. 
Підготовка проектно-кошторисної документації щодо реконструкції 
гуртожитків. 
Здійснення переобладнання гуртожитків у хостели. 
Проведення рекламної кампанії для інформування про хостели 
потенційних туристів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
3000 3000 5000 11000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
інвестори 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, управління капітального 
будівництва ОДА 

Коментарі Хостели також можуть бути використані для проходження практики 
студентами профільних навчальних закладів 

 
Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.28. Ідентифікація й маркування туристичних та рекреаційних 

об’єктів 
Цілі проекту Поліпшення інфраструктури області для ефективного використання 

історичних, культурних та рекреаційних ресурсів 
Територія, на яку 
спрямовано 
проект 

Місцевості Дніпропетровської області, які мають видатні туристичні 
об’єкти та пам’ятки – Петриківка, козацтво, промисловий туризм 

Короткий опис 
проекту 

На підставі створеної бази даних історичних, культурних та 
рекреаційних об’єктів та інформації про важливі туристичні 
напрямки області, постачальники туристичних послуг спільно з 
установами/організаціями, які підтримують розвиток туризму, 
повинні встановити знаки, що позначають важливі туристичні 
маршрути, пам’ятки та об’єкти і вказують, як до них дістатися. Знаки 
повинні бути розміщені у помітних місцях, біля доріг, ураховуючи 
те, що вони мають бути зрозумілими й для іноземних туристів та 
розробленими відповідно до вимог туристичного маркування ЄС 
(містити інформацію українською та англійською мовами). Знаки 
повинні мати привабливий дизайн і бути виготовлені із 
довготривалого матеріалу. Перед установленням знаків у необхідних 
місцях, наприклад біля доріг, слід отримати дозволи відповідних 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
установ. Повинні бути проведені тендери на розробку та 
виготовлення знаків. Знаки мають бути встановлені на основних 
автошляхах, які ведуть до області із (1) Знам’янки, (2) Донецька, (3) 
Харкова/Полтави, (4) Запоріжжя та (5) Миколаєва. Також знаки 
мають бути встановлені безпосередньо перед туристичним об’єктом 
(приблизно за 0,5 км від об’єкта). 
Окрім знаків, у рамках загальної концепції має бути створена модель 
інформаційного стенду. Інформаційні стенди, що будуть установлені 
на туристичних об’єктах, міститимуть інформацію не лише про сам 
об’єкт, але й про туристичні пам’ятки, які розташовані неподалік, та 
туристичні маршрути, що могли б заінтересувати відвідувачів. Для 
цього необхідно розробити стандартний зразок інформаційного 
стенду, узгодити місця, в яких будуть установлені інфостенди, та 
визначити інформаційне наповнення кожного з них. Перша стадія 
проекту повинна охопити туристичні об’єкти Петриківки, козацтва, 
промислового туризму. Інформаційні стенди також мають бути 
розроблені відповідно до стандартів ЄС, інформація має бути подана 
принаймні українською та англійською мовами. 
Для того, щоб забезпечити довговічність системи маркування, 
заінтересовані сторони повинні розробити та узгодити між собою 
процедури утримання інформаційних стендів та знаків 

Очікувані 
результати 

Отримання відповідних даних про важливі туристичні маршрути й 
об’єкти. 
Визначення пріоритетних об’єктів та пам’яток. 
Розроблення та виготовлення знаків та інформаційних стендів. 
Установлення інформаційних стендів та знаків у обраних місцях. 
Розробка та узгодження процедури утримання інформаційних стендів 
та знаків,  переданих відповідних повноважень відповідальним 
сторонам 

Ключові заходи 
проекту 

Збір даних про визначні туристичні маршрути й об’єкти, відбір 
пріоритетних об’єктів та пам’яток для встановлення інформаційних 
стендів та маркування. 
Підготовка та проведення тендерів на розробку та виготовлення 
знаків і інформаційних стендів. 
Отримання необхідних дозволів від відповідальних установ. 
Установлення знаків та інформаційних стендів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 500 0 700 

Джерела 
фінансування 

Проекти та програми МТД, місцеві та обласний бюджети, надавачі 
туристичних послуг 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Агенція регіонального розвитку, департамент культури, туризму, 
національностей та релігій ОДА, туристичні організації, державні 
туристичні агенції, міські ради, оператори, які обслуговують 
туристичні об’єкти за маршрутами, управління інфраструктури ОДА, 
Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 

Коментарі  
 
Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.29. Розвиток промислового туризму 
Цілі проекту Створення якісного туристичного продукту у сфері промислового 

туризму. 
Підвищення рівня диверсифікації економіки області. 
Забезпечення відкритості підприємств металургійного комплексу 

Територія, на яку Міста Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Криворізький, Широківський, 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
спрямовано 
проект 

Новомосковський, Дніпропетровський, райони Дніпропетровської 
області 

Короткий опис 
проекту 

Тривала закритість міст Дніпропетровської області, особливо 
Дніпропетровська та Кривого Рогу, є причиною відсутності 
туристичної інфраструктури, відсутня практика створення 
промоутингових програм для гостей і туристів. Відсутні туристичні 
агенції, які надають послуги в’їзного туризму. 
Метою проекту є розвиток промислового туризму на базі 
підприємств гірничодобувного комплексу та металургійних 
підприємств. 
Міські, районні ради на своєму рівні визначають підрозділ міської 
ради, комунальне підприємство, дорадчий орган, який 
забезпечуватиме координацію процесу, сприяє укладенню угод, 
розробку дорожніх карт розвитку з підприємствами, готовими 
представляти для використання у промисловому туризмі 
відповідним чином облаштовані маршрути. 
Разом із фахівцями туристичного бізнесу – представниками 
туристичних агенцій, готелів, заінтересованих навчальних закладів, 
громадських організацій забезпечують організаційну складову сфери 
промислового туризму, включаючи сертифікацію маршрутів. 
Розробляють та реалізовують плани взаємодії з навчальними 
закладами вищезазначених міст та районів, інших районів області, 
сусідніх областей. 
Проект буде розпочато у містах Кривому Розі та Дніпропетровську, 
підготовлена та випробувана низка нормативних документів, 
описаний підготовлений до розповсюдження досвід упровадження 

Очікувані 
результати 

Створення та підтримка туристичного іміджу міст, районів області. 
Поліпшення рівня обізнаності гостей міста із реальними та 
потенційними можливостями території. 
Формування конкурентоспроможної території на внутрішньому та 
світовому ринках. 
Розширення мережі підприємств із виготовлення сувенірної 
продукції 

Ключові заходи 
проекту 

Формування ефективної структури управління розвитком 
промислового туризму в місті, розробка та впровадження 
нормативної бази. 
Створення системи туристично-екскурсійних маршрутів, їх 
сертифікація. 
Розвиток матеріальної бази та туристичної інфраструктури, 
облаштування маршрутів на території підприємств, готових брати 
участь у реалізації проекту. 
Коштом власників підприємств облаштування (переобладнання) на 
підприємствах музейних комплексів, інсталяцій. 
Підготовка спеціалістів-екскурсоводів. 
Рекламно-інформаційне забезпечення об’єктів промислового 
туризму 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
310 650 880 1840 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства 
(облаштування на території підприємств сертифікованих маршрутів), 
проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровська обласна рада 

Коментарі  
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Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.30. Надання об’єктам індустріальної спадщини статусу 

пам’яток науки і техніки місцевого рівня 
Цілі проекту Сприяння збереженню об’єктів індустріальної спадщини шляхом 

надання їм статусу пам’яток, включення об’єктів індустріальної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 
місцевого значення з метою підвищення їх статусу та поліпшення 
рівня індустріальної культури у населення 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг і Криворізький район 

Стислий опис 
проекту 

Нині на державному рівні пріоритети у розвитку туристичної 
діяльності надаються пам’яткам природи та культурно-історичним 
об’єктам. Індустріальні об’єкти як пам’ятки культурної спадщини 
практично не розглядаються. 
Хоча світовий досвід і особливо досвід країн Європи свідчить про 
дуже високу оцінку об’єктів саме індустріальної спадщини. У 
багатьох країнах світу вони включені до Списку об’єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та користуються підвищеною увагою 
відвідувачів. Потрібно налагодити роботу з вивчення цих об’єктів, їх 
інвентаризації задля подальшого включення до реєстру нерухомих 
пам’яток 

Очікувані 
результати 

Надання об’єктам індустріальної спадщини статусу пам’яток науки і 
техніки місцевого рівня. 
Поліпшення рівня сприйняття об’єктів індустріальної спадщини. 
Поліпшення рівня індустріальної культури населення. 
Забезпечення збереження пам’яток індустріальної спадщини. 
Включення пам’яток індустріальної спадщини до маршрутів 
промислового туризму України та світу 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення об’єктів, перспективних для взяття під охорону. 
Створення облікових карток об’єктів, історичних довідок про них, 
проведення робіт із фото та відеофіксації цих об’єктів. 
Пошук та визначення ліцензованого підрядника на проведення 
інвентаризаційних робіт щодо подальшого взяття на облік та під 
охорону пам’яток. 
Проведення інвентаризаційних робіт. 
Прибирання сміття у межах та на шляхах доступу до охоронних 
територій. 
Виконання процедури, відповідно до чинного законодавства, щодо 
надання визначеним об’єктам статусу пам’яток науки та техніки 
регіонального значення 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
120 50 0 170 

Джерела 
фінансування 

За рахунок міського бюджету відповідно до його реальних 
можливостей та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України, залучення інвестицій, участь у грантових 
проектах 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Комунальне підприємство „Інститут розвитку міста Кривого Рогу” 
Криворізької міської ради, виконком Криворізької міської ради, 
департамент культури та туризму, національностей та релігій ОДА, 
Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних 
цінностей 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Коментарі  
 
Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.31. Включення індустріальних об’єктів Дніпропетровщини до 

Європейського маршруту індустріальної спадщини (ERIH) 
Цілі проекту Включення провідних індустріальних об’єктів області до 

Європейської мережі індустріальних туристичних маршрутів з метою 
залучення європейського туристичного сегменту. Розширення мережі 
індустріальних об’єктів Європи за рахунок Дніпропетровщини. 
Отримання Дніпропетровським регіоном загальноєвропейського 
визнання. Співпраця та обмін досвідом з європейськими 
організаціями, що займаються просуванням галузі промислового 
туризму. Підвищення рейтингу об’єктів промислового туризму та 
культури регіону за рахунок включення до  Європейського маршруту 
індустріальної спадщини (далі – ERIH). 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

ERIH об’єднує європейську індустріальну спадщину та мережу 
туристичних маршрутів, зі своєю клієнтською базою. ERIH акцентує 
увагу на кращих зразках європейської індустріальної спадщини. До 
мережі вже входять численні видатні міжнародні промислові 
пам’ятки. Десять регіональних маршрутів відображають промислову 
спадщину різних регіонів Європи, а десять європейських тематичних 
маршрутів дають детальний огляд історії ключових галузей 
промисловості. ERIH є найбільш повним зібранням інформації про 
європейську індустріальну спадщину. ERIH стимулює контакти з 
міжнародними експертами, зустрічі, обговорення, пропаганду та 
лобіювання у справі індустріальної спадщини. Ставши членом ERIH 
можна отримати допомогу в залученні додаткового фінансування на 
європейському, національному або регіональному рівні 

Очікувані 
результати 

Включення промислових об’єктів області до ERIH. 
Підвищення рівня обізнаності європейців про індустріальний 
потенціал України. 
Збільшення туристичних потоків у межах міста, регіону, України до 
об’єктів, включених до ERIH 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення об’єктів, перспективних для включення до ERIH. 
Комунікація з цього питання з ERIH. 
Оформлення необхідної документації. 
Оплата членських внесків. 
Представлення об’єктів Дніпропетровщини на сайті ERIH 

Період здійснення січень 2015 р. – листопад 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
40 40 0 80 

Джерела 
фінансування 

Приватні інвестори, за рахунок міського бюджету відповідно до його 
реальних можливостей та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Комунальне підприємство „Інститут розвитку міста Кривого Рогу” 
Криворізької міської ради, виконком Криворізької міської ради, 
департамент культури та туризму національностей та релігій ОДА 

Коментарі  
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
 
 
 
Назва напряму 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму 
Назва проекту 1.32. Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу 

та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки 
комунального підприємства „Водноспортивний комбінат” у 
м. Дніпропетровську 

Цілі проекту Приведення гідротехнічних споруд веслувального каналу та 
воднолижного стадіону до міжнародних стандартів. 
Значно поліпшиться доступність спортивних об’єктів для 
відвідування населенням змагань з воднолижного та веслувальних 
видів спорту. 
Збільшення на 30 відсотків кількості змагань та навчально-
тренувальних зборів, що проводяться на спортивних спорудах 
водноспортивного комбінату (2014 рік – 16 змагань, 10 навчально-
тренувальних зборів). 
До 2016 року може бути підготовлено 35 майстрів спорту України, 
12 майстрів спорту України міжнародного класу та понад 20 
чемпіонів та призерів міжнародних змагань з веслувальних видів 
спорту, це надасть можливість очікувати дві золоті медалі на             
ХХХІ Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 
Будуть поліпшене екологічна ситуація та гідрологічний режим у 
акваторії Мандриківської затоки р. Дніпро у м. Дніпропетровську та 
соціально-економічні умови для мешканців житлового масиву 
„Перемога” м. Дніпропетровська 

Територія, на яку 
спрямовано 
проект 

Дніпропетровська область і м. Дніпропетровськ. 
Мандриківська затока р. Дніпро (площа акваторії затоки становить 
204 га, її довжина 3,5 км) уздовж вул. Набережна Перемоги,                 
9Б – 69А, м. Дніпропетровськ (Жовтневий район). ДЮСШ та 
федерації веслування на байдарках і каное, академічного веслування 
22 областей України (орієнтовно 25 тис. осіб)  

Стислий опис 
проекту 

Робочим проектом для здійснення наскрізного водообміну 
Мандриківської затоки передбачається спрямувати до неї потік води 
з основного русла р. Дніпро. 
Відповідно до проектно-кошторисної документації основними 
етапами робіт є: 
устрій хвилеломів і струменеспрямовуючих дамб – 716 тис. м3; 
намиваних території фінішної зони веслувального каналу та 
подовження внутрішньої коси обвідного каналу – 305 тис. м3; 
берегоукріплення каналів – 10,2 км; 
будівництво автодорожнього мосту, двох водопропускних споруд та 
водопропускного шлюзу 

Очікувані 
результати 

Кратність водообміну затоки на рік разів – 100. 
Чисельність спортсменів – 25 000. 
Кількість змагань на рік – 40. 
Кількість навчально-тренувальних зборів збірних команд України на 
рік – 10 

Ключові заходи 
проекту 

Устрій хвилеломів і струменеспрямовуючих дамб – 716 тис. м3. 
Намивання території фінішної зони веслувального каналу та 
подовження Внутрішньої коси обвідного каналу – 305 тис. м3. 
Берегоукріплення каналів – 10,2 км. 
Будівництво автодорожнього мосту, двох водопропускних споруд та 
водопропускного шлюзу 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 2015 2016 2017 Разом 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
вартість проекту, 
тис. грн 

29610 52400 18909 100919 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет; проекти МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Комунальне підприємство „Водноспортивний комбінат” 
Дніпропетровської міської ради 

Інше  
 
Проекти програми 2: Розвиток сільських територій 
Проекти напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
 
Назва напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
Назва проекту 2.1. Закупівля обладнання для 22 малих та середніх виробників у 

галузі тваринництва (особливо у молочарській галузі), 
садівництва, ягідництва, енергетики, овочівництва 

Цілі проекту Допомога малим та середнім сільгоспвиробникам (кооперативам, які 
об’єднують у першу чергу індивідуальні домогосподарства, 
комунальним підприємствам) у наданні реальної підтримки їх членам 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Сільськогосподарські місцевості Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Сільськогосподарські кооперативи мають бути спроможними 
забезпечити реальну підтримку своїх членів. Це у першу чергу 
стосується тих товаровиробників, яким бракує знань, компетенції, 
технологій та засобів сільськогосподарського виробництва не лише у 
традиційних, але й у нових секторах: тваринництво, садівництво, 
ягідництво, енергетика, овочівництво, молочарство. 
Необхідно підготувати детальний аналіз потреб (у засобах 
виробництва та допомозі) та потенційних можливостей. На підставі 
здійсненого аналізу будуть підготовлені специфікації та придбане 
необхідне обладнання для виробництва, переробки, зберігання 
агропродукції, придбані племінний та посадковий матеріали. 
Придбані засоби виробництв будуть розподілені між 
товаровиробниками (через сільськогосподарські кооперативи або 
комунальні сільськогосподарські підприємства) у кожному з районів 
області. 
Мають бути визначені критерії та процедура розподілу придбаних 
засобів виробництва між сільськогосподарськими кооперативами 
(комунальними підприємствами), проведений їх розподіл за 
встановленою процедурою. Сільськогосподарський кооператив 
(комунальне підприємство) повинен отримати необхідну технічну 
допомогу/навчання у використанні придбаних засобів виробництва 

Очікувані 
результати 

Проведення оцінювання потреб у засобах виробництва та технічній 
допомозі. 
Придбання та розподілення обладнання для виробництва, переробки, 
зберігання агропродукції, придбання племінного та посадкового 
матеріалів. 
Упровадження нових та вдосконалення існуючих видів 
сільськогосподарського виробництва у домогосподарствах. 

Ключові заходи 
проекту 

Здійснення оцінювання потреб у засобах виробництва та технічній 
допомозі, визначення недоліків поточного рівня розвитку 
спроможності та наявних засобів виробництва. 
Закупівля обладнання для виробництва, переробки, зберігання 
агропродукції, племінного та посадкового матеріалу. 
Передача придбаних засобів агровиробництва для 
сільськогосподарських кооперативів або комунальних підприємств. 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Проведення навчання сільськогосподарських товаровиробників та 
розповсюдження знань серед індивідуальних фермерів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1500 1500 4000 7000 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти та 
програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Сільські дорадчі центри, органи місцевого самоврядування сіл та 
селищ, районні державні адміністрації, існуючі кооперативи та 
асоціації фермерів 

Коментарі Надзвичайно важливо чітко визначити правила та критерії розподілу 
придбаних засобів виробництва 

 
Назва напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
Назва проекту 2.2. Розробка системи мікрокредитування малих та середніх 

виробників сільськогосподарської продукції (мікрокредитний фонд) 
Цілі проекту Удосконалення схем фінансування малих та середніх виробників 

сільськогосподарської продукції. 
Розширення доступу малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції до фондів мікрокредитів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Схеми мікрокредитування збільшують доступність фінансових 
ресурсів для товаровиробників, які не можуть задовольнити вимоги 
комерційних банків.  Збільшена доступність фінансування має 
сприяти виникненню нових підприємств у сільськогосподарському 
секторі, допомогти індивідуальним виробникам розвинути виробничі 
потужності та створити бізнес, орієнтований на ринок. 
Однією зі схем мікрокредитування може бути створення спеціального 
фонду для надання мікрокредитів із залученням банківської установи, 
через розміщення у цій установі певної суми коштів, як гарантії 
повернення мікрокредитів. На стадії створення фонду 
мікрокредитування, кошти до нього мають надійти від міжнародних 
донорів та місцевих бюджетів. 
Важливо підготувати детальні плани створення та функціонування 
фонду, підхід до забезпечення первісного фінансування, операційні 
процедури, включаючи критерії надання мікрокредитів. 
Схеми мікрокредитування можуть стати важливим механізмом 
підтримки сільськогосподарських та сільських районів. За умови 
ефективного управління мікрокредитні установи можуть досягти 
сталості у порівняно короткий час. Схеми мікрокредитування повинні 
бути належним чином прорекламовані. 
Важливо підготувати детальний план розвитку та функціонування 
мікрокредитного фонду, а саме: розробка процедур кредитування 
відповідно до чинного законодавства, забезпечення первинного 
фінансування, процедур управління фінансовими засобами. Також 
важливо чітко визначити критерії відбору клієнтів, щоб мінімізувати 
ризики, пов’язані з невиконанням кредитних зобов’язань 

Очікувані 
результати 

Надійне фінансування та впровадження схем мікрокредитування 
малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції та 
малих підприємств області. 
Поліпшення доступу малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції до фінансування 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка схеми мікрокредитування малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції області та створення необхідного 
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управлінського інструменту. 
 
Забезпечення джерел первинного фінансування (місцеві, обласні, 
донорські та/або приватні). 
Визначення процедур управління мікрокредитами, включаючи 
критерії відбору малих та середніх виробників сільськогосподарської 
продукції – бенефіціарів. 

Період реалізації березень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
5000 5000 5000 15000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Агенція регіонального розвитку, департамент фінансів ОДА, банки, 
кредитні спілки 

Коментарі Система мікрокредитування повинна поєднуватися з іншими 
механізмами підтримки малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції 

 
Назва напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
Назва проекту 2.3. Навчально-консультативна підтримка малих та середніх 

виробників сільськогосподарської продукції 
Цілі проекту Підвищити спроможність малих та середніх виробників 

сільськогосподарської продукції. 
Поліпшити продуктивність та конкурентоспроможність продукції 
аграрного сектору 

Територія, на яку 
спрямовано 
проект 

Сільські місцевості Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

На сучасному ринку конкурентоспроможність підприємців значною 
мірою залежить від їх знань та навичок. Саме тому успішні компанії 
приділяють значну увагу розвитку компетенції своїх працівників. 
Для того, щоб підвищити продуктивність та збільшити дохід, 
регіональні виробники сільськогосподарської продукції потребують 
спеціальних технічних навичок та навчання менеджменту, окрім 
інших послуг щодо агропромислового розвитку. Розбудова 
спроможності та технічна допомога за ринковими умовами є часто 
недоступною для малих та середніх товаровиробників через 
недостатність часу, технічні та фінансові перепони. 
Навчальний план має базуватися на виявлених потребах сектору та 
містити питання, актуальні для сільськогосподарських виробників. 
Залежно від виявлених потреб, мають бути створені тренінгові 
модулі за певними темами: створення кооперативів, асоціацій 
виробників, кредитних спілок у місцевостях, де існує потреба у них; 
пошук нових технологій та сільськогосподарських продуктів, які 
мають ринки збуту; сертифікація сільськогосподарської продукції. 
Окрім навчальних потреб, також мають бути враховані вимого щодо 
технічної допомоги, наданню консультацій стосовно реєстрації МСП, 
отримання дозволів, подання запитів на фінансування 

Очікувані 
результати 

Підготовлення аналізу потреб у навчанні/послугах малих та середніх 
товаровиробників. 
Розроблення навчального плану (концепції та змісту). 
Повідомлення товаровиробників про можливості навчання/надання 
послуг 
Упровадження навчального плану. 
Створення інституційних можливостей для надання консультаційних  
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послуг 
 

Ключові заходи 
проекту 

Підготовка та здійснення аналізу потреб у навчанні/послугах малих 
та середніх товаровиробників (розробка методології, дослідження, 
аналіз, звіт). 
Розробка навчального плану. 
Проведення процедури вибору надавачів послуг. 
Підготовка та проведення рекламних заходів, спрямованих на 
підвищення заінтересованості малих та середніх товаровиробників 
узяти участь у тренінгах. 
Організація тренінгів/надання послуг, оцінювання та підготовка звіту 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
400 500 500 1400 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Сільські дорадчі центри, фермерські кооперативи та асоціації, із 
залученням спеціалізованих надавачів послуг 

Коментарі Цей проект може досягти ефекту синергії з іншими ініціативами 
підтримки сільгоспвиробників, такими як фінансові схеми або 
створення сільськогосподарських асоціацій 

 
 
Назва напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
Назва проекту 2.4. Формування культури виробництва та споживання продукції 

органічного землеробства 
Цілі проекту Збільшення спроможності МСП (кооперативів, комунальних 

підприємств) у виробництві та реалізації органічної продукції. 
Поліпшення продуктивності та конкурентоспроможності продукції 
аграрного сектору 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Екологічно незабруднені сільськогосподарські та сільські місцевості 
Дніпропетровської області, головні міста області 

Короткий опис 
проекту 

На ринку МСП (кооперативи, комунальні підприємства) не можуть 
конкурувати з великими виробниками масової сільськогосподарської 
продукції, зокрема у зерновому та м’ясному секторах. Проте у сфері 
виробництва органічної продукції саме МСП отримують перевагу 
перед великими товаровиробниками. Однак участь МСП у цій сфері є 
обмеженою з декількох причин: несформованості культури 
споживання органічної продукції у містах і браку у МСП технічних 
ресурсів для вирішення завдань у сфері маркетингу та просування на 
ринок органічної сільськогосподарської продукції. 
Органічна продукція – перспективний сільськогосподарський напрям, 
що робить  продукцію потенційно прибутковою. Деякі земельні 
ділянки області є практично придатними для органічного 
землеробства. 
Однак для того, щоб органічне сільське господарство було 
прибутковою економічною діяльністю, воно потребує знань, умінь та 
технічної підтримки. 
Цей проект передбачає виявлення місцевих товаровиробників, які 
заінтересовані у виробництві органічних продуктів, та розробку 
схеми надання необхідної технічної допомоги для ведення 
органічного сільського господарства та маркетингового пакету для 
просування продукції на регіональному та зовнішньому ринках. 
Маркетингове дослідження має виявити потенціал та потреби ринку в 
органічній продукції, а заходи технічної допомоги будуть спрямовані 
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на подолання спільних труднощів фермерів у веденні органічного 
сільського господарства. 
Важливою складовою проекту має бути формування у містах, 
потенційних споживачах органічної продукції, заінтересованості у 
споживанні органічної продукції, довіри до виробників такої 
продукції 

Очікувані 
результати 

Визначення місцевості та потенційних виробників органічної 
сільськогосподарської продукції. 
Визначення можливих ринків споживання органічної продукції та їх 
обсягів. 
Підготовка маркетингового пакету для просування продукту, на 
підставі проведеного маркетингового дослідження. 
Проведення оцінювання потреб у технічній допомозі при 
виробництві органічної продукції. 
Надання технічної допомоги МСП (кооперативам, комунальним 
підприємствам) у організації виробництва органічної продукції 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення місцевостей та фермерів, заінтересованих у органічному 
сільському господарстві. 
Підготовка і проведення маркетингового дослідження (методологія, 
дослідження, підготовка звіту, рекомендації). 
Підготовка маркетингового пакету для просування продукту на 
обласному та зовнішніх ринках. 
Підготовка та проведення аналізу потреб у технічній допомозі для 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції. 
Надання технічної допомоги обраним фермерам у виробництві 
органічної продукції. 
Інформаційна кампанія із просування органічної продукції на ринки 
великих міст області 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
300 800 300 1400 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Сільськогосподарські дорадчі служби, кооперативи та фермерські 
асоціації, за участю спеціалізованих надавачів послуг 

Коментарі Цей проект може бути реалізований спільно з іншими ініціативами 
підтримки фермерства, такими як фінансові схеми та створення 
орієнтованих на експорт сільськогосподарських асоціацій 

 
 
 
Назва напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
Назва проекту 2.5. Створення тепличних комплексів 
Цілі проекту Підвищення рівня доданої вартості сільськогосподарської продукції, 

упровадження сучасних агротехнологій 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Криворізький, Дніпропетровський, Новомосковський, 
Синельниківський, Павлоградський райони Дніпропетровської 
області 

Короткий опис 
проекту 

Область має значні обсяги деградованих земель, використання яких 
неможливе без глибокої рекультивації, ці землі можуть бути 
використані для розміщення тепличних комплексів після 
рекультивації земель. Обсяг продукції місцевих виробників не 
покриває потреб споживчого ринку. 
Упродовж 2013 року у 40 кілометровій зоні навколо промислових 
центрів буде проведено вивчення земельних ділянок для розміщення 
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тепличних комплексів на території визначених районів. У 2014 році 
розроблено та підготовлено перелік можливих інвестиційних 
майданчиків. Розроблено умови конкурсу для надання таких 
земельних ділянок на конкурсних засадах організовано та проведено 
конкурс. Установлено умови створення тепличних комплексів. 
Проведено роботу з організації підготовки кадрів на базі ПТНЗ 
визначених районів. Протягом 2014 – 2015 років забезпечено 
інвестування 1 тепличного комплексу в кожному районі площею не 
менше 2 га 

Очікувані 
результати 

Розбудова інфраструктури аграрного ринку. 
Розширення мережі тепличних комплексів та збільшення обсягів 
виробництва овочевої продукції для забезпечення мешканців міст 

Ключові заходи 
проекту 

Визначити можливості виділення земельних ділянок для розвитку 
тепличних господарств. 
Формування реєстру вільних земельних ділянок, придатних для 
тепличних господарств. 
Формування переліку непрацюючих тепличних господарств 
підприємств усіх форм. 
Провести конкурс інвестиційних проектів. 
Поширення інформації та анкет інвестиційних проектів через 
Агенцію інвестицій та інновацій. 
Інформування міжнародних та державних фондів та установ, які 
діють на підтримку тепличних комплексів. 
Розроблення положення про конкурс інвестиційних проектів. 
Складання списку потенційних інвесторів. Залучення інвесторів до 
розвитку тепличних комплексів. 
Проведення конкурсу інвестиційних проектів щодо будівництва 
тепличних комплексів на конкурсній основі; розгляд запропонованих 
інвестиційних проектів; визначення переможців конкурсу. 
Створення умов для інфраструктурного забезпечення, здійснення 
будівництва та введення в експлуатацію тепличних господарств. 
Забезпечення підготовки кадрів на базі місцевих ПТНЗ 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 6000 1200 7700 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, проекти та програми МТД, 
залучені кошти інвесторів 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських 
територій ОДА, районні державні адміністрації, сільські, селищні 
ради визначених районів 

Коментарі  
 
Назва напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
Назва проекту 2.6. Створення нуклеусної свинарської піраміди 
Цілі проекту Підвищення обсягів виробництва м’яса за рахунок створення в 

Україні власної селекційно-генетичної бази у свинарстві на основі 
кращого світового досвіду для забезпечення вирощування свиней. 
Створення нових виробництв і робочих місць для зайнятості 
населення сільських територій та забезпечення джерел підвищення 
його добробуту 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Нуклеус-ферма з вирощування чистих порід (1200 свиноматок). 
Елеватор для зберігання зерна (ємність 80000 т одночасного 
зберігання). 
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Комбікормовий завод (потужність 160000 т комбікорму на рік). 
Ферма-племінний репродуктор з вирощування гібридних свиноматок 
(на 10000 свиноматок). 
5 нових ферм-товарних репродукторів на 14550 свиноматок 
(продуктивністю 360000 гібридних поросят на відгодовування на рік). 
10 нових модулів ферм по 36 ангарів для відгодовування і 2 існуючих 
ферми відгодовування (загальна потужність 360000 свиней на рік). 
10 нових модулів ферм по 36 ангарів для відгодовування. 
Сертифікований за євростандартами забійний цех (потужність 
переробки 360000 свиней на рік) 

Очікувані 
результати 

Зниження імпортозалежності, шляхом виробництва чистокровного 
племінного поголів’я свиней на території Дніпропетровської області. 
Підвищення якості виробленої у регіоні свинини. 
Створення нових робочих місць 

Ключові заходи 
проекту 

Підбір земельної ділянки. 
Відведення земельної ділянки. 
Отримання дозволу на будівництво. 
Отримання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту. 
Проектні роботи. 
Будівельно-монтажні роботи. 
Закупівля технологічного обладнання та систем. 
Придбання батьківського поголів’я 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
68000 72320 0 140320 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Ініціатор проекту/партнер-компанія „KSG Agro” 

 
Назва напряму 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
Назва проекту 2.7. Створення оптового ринку сільськогосподарської продукції у 

Дніпропетровській області (ОРСП) 
Цілі проекту Створення на регіональному рівні сучасних місць продажу свіжої 

сільськогосподарської продукції за світовими стандартами з 
урахуванням: 
упровадження нових схем експорту; 
підняття рівня обслуговування споживача до світових стандартів; 
організації дієвої системи контролю якості та безпеки товару 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Будівництво комплексного сервісного об’єкта на облаштованій 
земельній ділянці, на якій створені умови для оптової купівлі-
продажу сільськогосподарської продукції за ринковими (вільними) 
цінами 

Очікувані 
результати 

Зниження цін на сільськогосподарську продукцію для кінцевого 
споживача. 
Підтримка місцевих виробників за рахунок створення впорядкованої 
системи збуту продукції. 
Створення додаткових робочих місць 

Ключові заходи 
проекту 

Вибір земельної ділянки. 
Відведення земельної ділянки. 
Будівельні роботи. 
Обладнання інженерною інфраструктурою 
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Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 

 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
305 14 0 319 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна рада, компанії виробники сільськогосподарської продукції 

 
 
Проекти напряму 2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 
 
Назва напряму 2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 
Назва проекту 2.8. Створення мережі навчально-виробничих підприємств на базі 

ПТНЗ, розміщених у сільській місцевості 
Цілі проекту Підвищити спроможність випускників ПТНЗ, розташованих у 

сільській місцевості, до адаптації та працевлаштування на сучасному 
ринку праці 

Територія, на яку 
спрямовано 
проект 

Сільські місцевості Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

У Дніпропетровській області функціонує 63 професійно-технічні 
навчальних заклади, із них 20, що готують кваліфікованих 
робітників з однотипних професій, розташовані у сільській 
місцевості. Тривалий час навчально-матеріальна база не 
оновлювалася. Навчання є, переважно, теоретичним, можливості 
отримати практичні навички – доволі обмеженими, більшість 
підприємств відмовляються брати учнів на практику. Саме 
практичну підготовку у ПТНЗ дуже складно організувати і 
проводити без необхідного обладнання, інструментів та приладів. У 
разі відсутності обладнання заняття перетворюються на теоретичні 
презентації з обмеженням практичних вправ і практичної роботи або 
взагалі без них. З іншого боку, практичні навички – одна з ключових 
вимог сучасної економіки в усіх галузях, оскільки теоретичних знань 
рідко буває достатньо для виконання виробничих завдань на 
сучасному підприємстві. Така підготовка не забезпечує 
максимального результату з погляду конкурентоспроможної робочої 
сили та спроможності випускників до працевлаштування. 
Тому проект спрямований на підвищення спроможності ПТНЗ до 
адаптації та працевлаштування учнів через створення мережі на 
регіональному рівні навчально-виробничих підприємств на базі 
ПТНЗ, розміщених у сільській місцевості. Робочою групою буде 
здійснено аналіз та опрацювання ідей ПТНЗ на основі моніторингу 
наявної та необхідної навчально-матеріальної бази, спроможності 
навчального закладу до створення навчально-виробничого 
підприємства, яке буде відповідати сучасному ринку праці. На 
основі розроблених ПТНЗ ідей, які базуються на власних 
можливостях (виробничих, кадрових) щодо спеціалізації діяльності 
навчально-виробничого підприємства та сучасних умов ринку праці, 
передбачається відбір 7 ПТНЗ, які розташовані у сільській місцевості 
Дніпропетровської області і будуть обладнані сучасним 
обладнанням, інструментами тощо. Буде проведено навчання 
педагогічних працівників 

Очікувані Створення мережі спеціалізованих навчально-виробничих 
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результати підприємств при 7 ПТНЗ у сільській місцевості. 

Забезпечення функціонування нових інституцій як діяльності 
навчально-виробничих комплексів. 
Підвищення якості освіти щодо підготовки кваліфікованих 
робітників, яка б забезпечувала конкурентоспроможну адаптацію 
учнів до ринку праці. 

Ключові заходи 
проекту 

Створення робочої групи з числа фахівців (фахівці департаменту 
освіти і науки, управління, асоціація роботодавців). 
Інформування 17 ПТНЗ, розміщених у сільській місцевості, щодо 
можливості підвищення конкурентоспроможності. 
Розробка ідей навчально-виробничих підприємств навчальними 
закладами на основі аналізу своїх можливостей (технічних, 
кадрових). 
Відбір найбільш життєздатних ідей для створення на базі ПТНЗ 
навчально-виробничих підприємств. 
Залучення відповідних фахівців з числа юристів, економістів у галузі 
менеджменту для налагодження належної роботи навчально-
виробничого підприємства (підготовка установчих документів, 
бізнес-планів, стратегій). 
Підготовка відповідних приміщень для діяльності навчально-
виробничих підприємств. 
Придбання відповідного обладнання, інструментів тощо. 
Підготовка та проведення навчання педагогічних працівників. 
Налагодження співпраці та формування мережі з потенційними 
замовниками робіт та послуг, які будуть надаватися навчально-
виробничими підприємствами 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
600 720 0 1320 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства – 
роботодавці, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, місцеві органи влади, роботодавці 
Дніпропетровської області 

Коментарі  
 
Назва напряму 2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 
Назва проекту 2.9. Підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння 

створенню малих підприємств у сільській місцевості 
Цілі проекту Підвищення самозайнятості молоді та безробітного 

працеспроможного населення у сільській місцевості, у тому числі 
жінок. 
Створення умов для підвищення доходів населення, яке живе у 
сільських громадах області. 
Надання жителям сіл знань з ринкових механізмів розвитку особистих 
підсобних господарств, створення умов для розвитку власної справи 
жителями сіл Дніпропетровщини. 
Надання консультативних та інформаційних послуг жителям сіл з 
метою підвищення якості сільськогосподарської продукції, 
збільшення доданої вартості при виробництві сільськогосподарської 
продукції населенням. 
Навчання веденню успішного малого бізнесу в сільській місцевості. 
Зменшення відтоку сільського населення. 
Сприяння соціально-економічному розвитку сільських громад 
Дніпропетровської області 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Сільські місцевості Дніпропетровської області. 
Близько 500 тисяч мешканців сільських громад області будуть 
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отримувачем вигод від реалізації проекту 

Короткий опис 
проекту 

Мета проекту полягає у подоланні проблеми відтоку населення, 
особливо молоді, з сільських громад. 
Підвищення загальної якості життя населення, поліпшення 
економічної динаміки розвитку сільських територій, зменшення 
залежності сільського населення від впливу зовнішніх факторів, 
диверсифікація економічної діяльності у сільських громадах та 
регіоні у цілому, успішне ведення власного господарства в умовах 
ринкової економіки, розширення умов для самозайнятості 
безробітних, працездатних людей у селах, що значною мірою 
залежить від наявних знань, умінь, навичок, досвіду самого 
населення. Більш за все у цій ситуації страждає молодь. Не 
знайшовши для себе роботу й відповідно не маючи доходу, люди 
їдуть у міста, за межі регіону, держави, що призводить до деградації 
сільських районів та регіону в цілому. 
При реалізації проекту спочатку мають бути проаналізовані та 
визначені кращі світові та українські практики, які сприяють 
самозайнятості сільського населення, ринкові ніші з найвищим 
потенціалом для розвитку малого (нового) бізнесу в сільській 
місцевості регіону. 
На основі підготовленого аналізу необхідно підготувати інформаційні 
матеріали та тренінги для популяризації цих знань та навчання 
команди тренерів, які будуть спроможні провести навчання з метою 
передачі цієї інформації заінтересованим людям. 
Слід також забезпечити популяризацію навчальної 
програми/тренінгів, аби заохотити працездатне сільське населення та 
молодь взяти участь у цій програмі. 
Окрім навчальних потреб, людям, які виявили бажання працювати у 
селі на основі самозайнятості, також необхідно надати технічну 
допомогу для того, щоб підвищити їх спроможність в успішному 
веденні власного господарства, а у перспективі – підготовці бізнес-
планів, започаткуванні власного бізнесу, веденні підприємницької 
діяльності. 
Одночасно проект має підготувати та провести факультативний курс 
„Ведення бізнесу в сільській місцевості” для учнів старших класів 
сільських шкіл. Цей курс повинен включати підготовку практично 
орієнтованих бізнес-планів для різних сільських районів області. Крім 
того, слід організувати конкурс на найкращий бізнес-план, 
переможець якого отримає фінансову підтримку для його реалізації, 
можливо у рамках нових фінансових інструментів – надання 
мікрокредиту/гарантування позики. 
Молоді підприємці також мають пройти навчання на місцях та 
отримати необхідні консультації, підтримку, коли будуть 
започатковувати власний бізнес, для того, щоб вони могли подолати 
труднощі, які виникають на початку створення справи. 
Успішні приклади започаткування бізнесу мають набути розголосу, 
аби підвищити обізнаність населення сільських районів області про 
можливості для розвитку підприємництва. 
Надання інформації, проведення тренінгів, підтримка при 
започаткуванні власної справи забезпечать слухачів сучасними 
знаннями, що сприятиме розвитку підприємництва у сільських 
громадах, а відповідно й поступовому економічному зростанню 
сільських територій 

Очікувані 
результати 

Проведення дослідження та популяризації кращих практик, які 
сприяють самозайнятості сільського населення. 
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Визначення потенційних можливостей для сприяння самозайнятості 
працездатного населення (особливо молоді) на селі та розвитку 
малого підприємництва у сільських громадах Дніпропетровської 
області. 
Підготовка аналізу потреб у навчанні/послугах для сільських жителів, 
малих товаровиробників. 
Розробка навчального плану (концепція, зміст, тренінги). 
Підготовка команди регіональних тренерів із цієї тематики. 
Заінтересовані сторони повідомлені про можливості 
навчання/надання послуг. 
Підготовка, забезпечення реклами та проведення навчання 
працездатного населення та молоді відповідно до виявлених 
можливостей. 
Використання, або (за необхідностю) створення потужностей для 
надання послуг. 
Упровадження навчального плану, проведення навчання на місцях та 
надання технічні консультації. 
Здійснення підготовки та викладання курсу „Ведення бізнесу в 
сільській місцевості” у сільських школах. 
Проведення конкурсу на найкращий бізнес-план, надання підтримки 
найкращим ідеям. 
Надання розголосу прикладам успішного ведення господарства та 
започаткування бізнесу 

Ключові заходи 
проекту 

Проведення дослідження та підготовка аналітичного висновку щодо 
нових потенційних можливостей для самозайнятості та ведення 
бізнесу на селі. 
Підготовка та здійснення аналізу потреб у навчанні/послугах 
(дослідження, аналіз, звіт). 
Розробка методології, навчального плану. 
Проведення процедури вибору надавачів послуг. 
Підготовка та проведення рекламних заходів, спрямованих на 
підвищення заінтересованості працездатного населення, малих 
товаровиробників у взятті участі у тренінгах. 
Проведення навчання на місцях та надання технічних консультацій 
заінтересованим людям; організація тренінгів/надання послуг та 
проведення тренінгів відповідно до виявлених можливостей 
(включаючи управлінські, маркетингові, фінансові та юридичні 
питання щодо збільшення самозайнятості сільського населення,  
створення та управління МСП). 
Підготовка та викладання факультативного курсу „Ведення бізнесу у 
сільській місцевості” у сільських школах. 
Організація та проведення конкурсу на найкращий бізнес-план, 
надання підтримки найкращим ідеям. 
Оцінювання та підготовка звіту. 
Популяризація прикладів успішного ведення власного господарства, 
започаткування бізнесу 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
300 500 700 1500 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, районні бюджети, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Регіональні та місцеві органи влади, міжнародні донори, агенції 
регіонального розвитку, сільськогосподарські дорадчі служби, 
професійно-технічні училища, школи, центри зайнятості, громадські 
організації та їх об’єднання 

Коментарі Цей проект може досягти ефекту синергії з іншими ініціативами 



42 
 

Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
підтримки розвитку сільських територій, такими як: 
мікрокредитування, створення сільськогосподарських асоціацій, 
кооперативів, підтримка розвитку малих та середніх підприємств 

 
Назва напряму 2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 
Назва проекту 2.10. Обласний конкурс підтримки молоді, заінтересованої у 

переселенні у сільські райони 
Цілі проекту Поліпшення демографічної ситуації у сільських районах. 

Створення потенційних точок зростання у сільських громадах 
периферійних районів області 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Віддалені сільські райони Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Для сільських периферійних районів області характерною проблемою 
є загальне старіння сільського населення, зменшення чисельності 
активного населення, яке не задіяне у сільськогосподарському 
виробництві, досить слабо розвинуте мале та середнє підприємництво 
базоване на місцевій сировині та місцевих трудових ресурсах. 
У цій ситуації для периферійних сільських районів важливим є 
залучення у ці райони активної молоді, яка хоче самореалізуватися та 
має бажання переселитися у сільську місцевість. 
Проект має передбачати способи підтримки переселення у сільські 
райони молоді, у першу чергу молодих сімей, які мають для цього 
бажання та певні плани щодо своєї праці у селі: від праці у 
бюджетній установі до відкриття фермерського господарства чи 
іншого підприємництва, базованого на місцевій сировині та трудових 
ресурсах. 
Проект має передбачати конкурсний механізм надання підтримки 
молоді, що збирається переселитися у сільські райони на основі 
пропозицій можливих реципієнтів, а також способи мінімізації 
ризиків від неефективного чи нецільового використання коштів чи 
інших ресурсів, що надаються у рамках проекту 

Очікувані 
результати 

Визначення місцевостей (територіальних громад) при переселенні у 
які надається підтримка. 
Визначення способів підтримки: суми підтримки, вимог до проектної 
пропозиції для отримання підтримки, можливого надання земельної 
ділянки, кредитування, внеску заявника, територіальної громади. 
Проведення обласного конкурсу на надання підтримки переселенню 
молоді у сільську місцевость. 
Надання технічної допомоги переселеним у облаштуванні та/чи 
відкритті МСП. 
Здійснення інформаційної підтримки поширення позитивного досвіду 
переселення молоді на сільські території. 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення територіальних громад, заінтересованих у переселенні 
молоді на їх території. 
Установлення вимог до проекту заявки на отримання підтримки та 
підготовка юридичних документів на отримання підтримки. 
Надання технічної допомоги переселеним. 
Інформаційна кампанія із підтримки переселення та поширення 
кращих практик 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
3000 5000 5000 13000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, сільськогосподарські 
кооперативи 

Ключові учасники Сільські територіальні громади, фізичні особи – заявники проектів 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
реалізації проекту 
 
 
Коментарі Цей проект може бути реалізований спільно з іншими ініціативами 

підтримки розвитку сільських територій, фермерства, 
сільськогосподарських кооперативів. Найбільш складною проблемою 
є визначення способу надання фінансової підтримки фізичним 
особам, які переселяються на сільські території (адже частина коштів 
потрібна на будівництво чи ремонт житла, що вирішується простіше, 
а частина – має піти на відкриття власного підприємництва: 
фермерства, переробки, промислів). Розробник проекту має 
запропонувати найпростіші та юридично найбільш вивірені 
механізми 

 
Назва напряму 2.B. Сприяння самозайнятості сільського населення 
Назва проекту 2.11. Промоція традиційних продуктів Дніпропетровської області 
Цілі проекту Збереження традиційних знань і навичок приготування традиційних 

страв та поліпшення потенціалу самозайнятості в області 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Традиційні страви та звички споживання їжі повільно зникають із 
сімейних кухонь і ресторанів, особливо у містах. Молоде населення 
не має достатніх можливостей для того, щоб вивчати старі рецепти й 
не знає інгредієнтів, необхідних для приготування традиційних страв. 
Щоб зберегти ці традиції та звички, особливо щодо їжі, яку готують 
на особливих святах і торжествах, цей проект передбачає організацію 
тренінгів (курсів традиційної кулінарії), підготовку кулінарних книг і 
організацію ярмарків та інших заходів для представлення традиційних 
видів їжі 

Очікувані 
результати 

Збереження й передання населенню області та інших регіонів знань і 
навичок щодо приготування традиційних страв. 
Розширення регіональної туристичної пропозиції низкою традиційних 
страв 
 

Ключові заходи 
проекту 

Організація конкурсу з приготування традиційних страв 
Відбір найкращих рецептів. 
Організація тренінгів із приготування відібраних страв у 5 містах 
області. 
Створення каталогу традиційних страв та інших продуктів 
Дніпропетровської області. 
Залучення підтримки з боку місцевих компаній харчової 
промисловості, донорів і обласного бюджету для підготовки та друку 
кулінарних книг та інших промоційних матеріалів. 
Підготовка промоційних матеріалів і організація заходів для 
рекламування традиційної кухні та інших продуктів 
Дніпропетровської області 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
70 140 100 310 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Громадські організації, департамент агропромислового комплексу та 
розвитку сільських територій ОДА 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Коментарі  
 
 
Проекти напряму 2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 
 
Назва напряму 2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 
Назва проекту 2.12. Забезпечення питного водопостачання населених пунктів, 

найменш забезпечених водою 
Цілі проекту Створення серії групових водопроводів для забезпечення якісною 

питною водою населених пунктів Дніпропетровської області, 
реконструкція та модернізація існуючих водопроводів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області, у першу чергу сільські 
населені пункти 

Короткий опис 
проекту 

Проект передбачає розробку проектної документації та проведення 
роботи щодо створення/реконструкції/модернізації крупних 
міжрайонних водопроводів для найменш забезпечених водою 
населених пунктів області 

Очікувані 
результати 

Створення 8 крупних міжрайонних водопроводів, модернізація 
існуючих водопроводних систем. 
Забезпечення населених пунктів Дніпропетровської області якісною 
питною водою 

Ключові заходи 
проекту 

Створення проектів серії групових водопроводів для найменш 
забезпечених водою населених пунктів області. 
Реконструкція та модернізація існуючих на території області 
водопроводів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
2500 3000 3500 9000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
кошти підприємств (через механізми КСП та ДПП), проекти та 
програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Регіональний проектно-вишукувальний інститут 
„Дніпродіпроводгосп”, Дніпропетровський державний аграрний 
університет, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся 
Гончара 

Коментарі  
 
Назва напряму 2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 
Назва проекту 2.13. Розробка ТЕО альтернативного водозабезпечення субрегіону 

„Західний Донбас” 
Цілі проекту Проведення необхідних комплексних інженерно-геологічних та 

гідрогеологічних досліджень. 
Переоцінювання запасів Павлоградського родовища підземних вод. 
Розробка ТЕО-інвестицій для відновлення його використання 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Населені пункти субрегіону „Західний Донбас” 

Короткий опис 
проекту 

Проект передбачає проведення інвентаризації підземних джерел 
водопостачання у населених пунктах субрегіону та санітарно-
гігієнічного оцінювання з метою вивчення можливості їх 
використання та розробку ТЕО-інвестицій. 
Комплексні інженерно-вишукувальні роботи на території існуючого 
водозабору, а саме: інженерно-геодезичні вишукуваня 
(топогеодезична зйомка або обов’язкове польове обстеження 
території, інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування, 
вишукування для раціонального використання й охорони 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
навколишнього середовища, спеціалізовані пошук і розвідка 
підземних вод, проектування та буріння розвідувально-
експлуатаційних свердловин для питного водопостачання, аналіз 
якості води, гідрогеологічної характеристики використовуваного 
водоносного горизонту, санітарної характеристики місцевості у 
районі водозабору, існуючих і потенційних джерел забруднення 
ґрунту і водоносних горизонтів 

Очікувані 
результати 

Дослідження Павлоградського родовища підземних вод для 
встановлення можливості використання запасів підземних прісних 
вод, як основного джерела водопостачання субрегіону 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка концепції комплексного оцінювання схеми оптимізації 
роботи системи водопостачання на території субрегіону. 
Дослідження та розробка схем існуючого та перспективного розвитку 
водопостачання у населених пунктах субрегіону. 
Проведення інвентаризації підземних джерел водопостачання у 
населених пунктах субрегіону та санітарно-гігієнічного оцінювання з 
метою вивчення можливості їх використання. 
Комплексні інженерно-вишукувальні роботи. 
Затвердження балансових запасів підземних вод. 
Розробка ТЕО-інвестицій 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 1500 500 2500 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні 
підприємства (через механізми КСП та ДПП), проекти та програми 
МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Регіональний проектно-вишукувальний інститут 
„Дніпродіпроводгосп”, Дніпропетровський державний аграрний 
університет, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся 
Гончара 

Коментарі  
 
 
Назва напряму 2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 
Назва проекту 2.14. Будівництво підвідного водоводу Солоне – Сергіївка – Широке 

Солонянського району Дніпропетровської області 
Цілі проекту Підвищення ефективності та якості подачі питної води 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

с. Сергіївка, с. Широке Солонянського району. Забезпечення                 
809 мешканців цих населених пунктів питною водою 

Стислий опис 
проекту 

Будівництво підвідного водоводу Солоне – Сергіївка – Широке 
Солонянського району Дніпропетровської області протяжністю            
10,25 км, будівництво насосної станції 

Очікувані 
результати 

Підвищення ефективності та якості подачі питної води 

Ключові заходи 
проекту 

Створення належних умов для проживання жителям двох сіл. 
Підвищення ефективності та якості подачі питної води 

Період здійснення: квітень 2015 р. – листопад 2016 р. 
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
2500 2323 0 4823 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт. 
Підприємства різних форм власності, населення 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Інше  
 
 
Назва напряму 2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій 
Назва проекту 2.15. Система водопостачання с. Петриківка та с. Тихе 

Солонянського району – будівництво 
Цілі проекту Підвищення ефективності та якості подачі питної води 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

с. Петриківка, с. Тихе Солонянського району 

Стислий опис 
проекту 

Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини,  виготовлення 
та встановлення водонапірної сталевої башти-колони ємністю               
160 куб. м і висотою опори 18 м системи Рожновського, прокладення 
водогону від свердловини із поліетиленових труб 2,232 км та 
водопровідної мережі із поліетиленових труб  протяжністю 12,714 км 

Очікувані 
результати 

Підвищення ефективності та якості подачі питної води 

Ключові заходи 
проекту 

Створення належних умов для проживання мешканцям двох сіл. 
Підвищення ефективності та якості подачі питної води 

Період здійснення квітень 2015 р. – листопад 2016 р. 
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
4174 0 0 4174 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, державно-
приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт. 
Підприємства різних форм власності, населення 

Інше  
 
Проекти програми 3: Екологічна та енергетична безпека 
Проекти напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
 
Назва напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.1. Розробка Комплексної регіональної програми екологічної 

безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 
2016 – 2026 роки 

Цілі проекту Розвиток бізнесу у сферах енергоефективності та екології. 
Зниження витрат на енергоресурси, у тому числі у бюджетній сфері. 
Поліпшення стану довкілля 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Необхідно розробити Комплексну регіональну програму екологічної 
безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на               
2016 – 2026 рр. 
Результат розробки програми: план заходів, реалізація яких дозволить 
створити умови для розвитку бізнесу у сфері енергоефективності та 
екології 

Очікувані 
результати 

Створення умов для розвитку бізнесу у сферах енергоефективності та 
екології та, як наслідок – створення нових робочих місць, додаткові 
надходження податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів. 
Зменшення енергетичної та економічної залежності області за 
рахунок зниження рівня споживання енергоресурсів у бюджетній 
сфері, збільшення обсягу виробництва „зеленої” енергії. 
Поліпшення стану довкілля: зниження загального рівня забруднення; 
поліпшення очищення стічних вод і підвищення якості питної води; 
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відновлення та рекультивація земель; зменшення підтоплених 
територій. 
Розвиток екосистем: збільшення кількості і території об’єктів 
природно-заповідного фонду; збереження біо- та ландшафтного 
різноманіття; збільшення зелених насаджень у містах. 
Зниження обсягів захоронення відходів; упровадження сучасних 
технологій поводження з відходами з використанням механізмів 
ДПП; підвищення культури населення при поводженні з ТПВ 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка та затвердження концепції програми 
Розробка проекту програми. 
Винесення проекту програми на розгляд обласної ради. 

Період реалізації січень – грудень 2015 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1200 0 0 1200 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Координатор розробки концепції – проект „МЕРМ”, департамент 
екології та природних ресурсів ОДА 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.2. Створення системи екологічного моніторингу 
Цілі проекту Створення єдиного інформаційного простору, що дозволить 

забезпечити органи влади оперативною, точною інформацією щодо 
стану довкілля всієї області, необхідної для прийняття відповідних 
управлінських рішень 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Питання забезпечення екологічного моніторингу є першочерговим у 
розрізі реалізації завдання з поліпшення стану довкілля 
Дніпропетровської області, адже без доступу до інформації про 
актуальний стан компонентів довкілля та динаміку його змін 
неможливим є своєчасне реагування та реалізація заходів щодо 
зменшення антропогенного навантаження на довкілля та збереження 
навколишнього середовища. 
Для вирішення цього питання проектом пропонується створення та 
вдосконалення регіональних та місцевих систем екологічного 
моніторингу з урахуванням сучасних методів оцінювання 
захищеності земель, атмосфери та гідросфери від забруднення, 
екологічного стану території, у т.ч. за показниками якості 
атмосферного повітря та поверхневих вод, районування територій 
області (та прилеглих територій) за ступенем впливу обсягів 
перенесення забруднюючих речовин тощо. Рекомендується, 
організація локальних систем моніторингу на рівні окремих 
адміністративно-територіальних одиниць, а об’єктового          
моніторингу – на окремих підприємствах-природокористувачах 

Очікувані 
результати 

Удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля 
Дніпропетровської області. 
Виявлення критичних чинників антропогенного впливу на довкілля 
та стан здоров’я населення, розширення знань про екологічний стан 
навколишнього природного середовища. 
Поліпшення оперативності та достовірності інформаційного 
обслуговування органів державного управління, місцевого 
самоврядування та громадськості. 
Більш якісне обґрунтування природоохоронних заходів. 
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Сприяння приведенню виробничих процесів у промисловості, 
сільському та комунальному господарствах у відповідність до 
екологічних вимог, нормативів та стандартів 

Ключові заходи 
проекту 

Створення інтерактивних карт із зонуванням територій області за 
показниками забруднення та антропогенного навантаження на 
компоненти довкілля (водні та земельні ресурси, повітря, 
біорізноманіття). 
Розробка нормативно-інституційного забезпечення системи 
екологічного моніторингу області. 
Створення пунктів автоматизованого спостереження за станом 
складових довкілля у населених пунктах області. 
Створення єдиного регіонального банка даних і знань про стан 
складових довкілля 

Період реалізації січень 2015 р. – липень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
700 1200 1000 2900 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, Державний та обласний фонди охорони 
навколишнього природного середовища, кошти 
природокористувачів-забруднювачів, районні та міські бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Підприємства-природокористувачі області, органи місцевого 
самоврядування, СЕС Дніпропетровськї області, департамент екології 
та природних ресурсів ОДА, департамент промисловості ОДА 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.3. Розробка стратегії водозабезпечення території області із 

застосуванням басейнового підходу 
Цілі проекту Виявлення та забезпечення потреб у водних ресурсах суб’єктів 

господарювання на території Дніпропетровської області. 
Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення. 
Забезпечення сталого функціонування екосистем у басейнах річок,  
запобігання шкідливій дії води та ліквідація її наслідків 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Правобережна частина Дніпропетровської області (міста: Марганець, 
Кривий Ріг, Жовті води, Нікополь, П’ятихатки, Верхньодніпровськ; 
населені пункти у районах: Дніпропетровський, Криворізький, 
Нікопольський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, 
Широківський – відповідно до Регіональної програми розвитку 
водного господарства у Дніпропетровській області (2003) та 
Регіональної програми ліквідації наслідків підтоплення територій у 
містах і селищах Дніпропетровської області (2003, 2011) 

Короткий опис 
проекту 

Розробка проектних рішень із: 
реконструкції та модернізації водопровідно-каналізаційних систем, 
запобігання виникненню аварійних ситуацій на водопровідно-
каналізаційних об’єктах; 
забезпечення централізованим питним водопостачанням сільського 
населення у регіонах, де утворилася кризова ситуація з питним 
водопостачанням; 
розширення обсягів використання підземних вод для питного 
водопостачання населенню; 
підвищення безпеки експлуатації каналізаційних станцій; 
зменшення обсягів скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, 
завершення будівництва та модернізаці] очисних споруд;  
створення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг на 
водних об’єктах, що є джерелами питного водопостачання; 
відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
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санітарного стану малих річок регіону 
 
 

Очікувані 
результати 

Проведення оцінювання місцевих водних ресурсів (поверхневих, 
підземних) правобережної частини Дніпропетровської області та 
оцінювання об’ємів можливого використання транзитного 
поверхневого стоку (р. Дніпро) для водогосподарських потреб. 
Виявлення потреб у водних ресурсах суб’єктів господарювання на цій 
території, у т.ч. на перспективу. 
Розроблення шляхів забезпечення потреб у водних ресурсах суб’єктів 
господарювання. 
Розроблення проектів розвитку мережі водопостачання й 
водовідведення, у першу чергу в сільських населених пунктах 
північної частини області 

Ключові заходи 
проекту 

Оцінювання місцевих водних ресурсів правобережної частини 
Дніпропетровської області та оптимізація водних балансів річкових 
басейнів шляхом розроблення окремих режимів водокористування, 
створення та впорядкування водоохоронних зон і прибережних смуг, 
створення захисних лісонасаджень, заліснення територій у 
водозбірних басейнах, відродження джерел, їх паспортизація. 
Підготовка проектів реконструкції та модернізації водопровідно-
каналізаційних систем та станцій у регіоні. 
Створення проектів водоохоронних зон і прибережних захисних смуг 
на водних об’єктах, що є джерелами питного водопостачання. 
Розробка заходів із відновлення й підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану малих річок регіону 

Період реалізації січень 2015 р. – липень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
100 100 300 500 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, районні та міські бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровський державний аграрний університет (наукове 
обґрунтування мети та завдань проекту), Дніпропетровське обласне 
управління водних ресурсів (облік використаних вод, оцінювання 
потреб у водних ресурсах), Дніпропетровський державний 
регіональний проектно-вишукувальний інститут 
„Дніпродіпроводгосп” (розробка проектів систем водопостачання та 
каналізації), ТОВ „Дніпроводпроект” (розробка проектів систем 
водопостачання та каналізації) 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.4. Інформаційно-просвітницька кампанія з формування 

екологічної культури 
Цілі проекту Створення умов для формування еколого-орієнтованої поведінки у 

широких верств населення області, у першу чергу – дітей та молоді 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

У рамках впровадження проекту передбачається: 
визначити ключові елементи екологічної поведінки, які обов‘язково 
повинні бути сформовані у представників ключових цільових 
аудиторій проекту (дошкільнята, учні шкіл та ПТНЗ),  у т.ч. – 
елементи культури споживання, культури управління відходами, 
культури енергозбереження; 
підготувати методичні розробки з проведення навчальних 
факультативних занять для дошкільнят, учнів шкіл та ПТНЗ. Заняття 
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повинні давати максимально прості для розуміння та прикладні 
знання; 
провести навчання вчителів/вихователів дошкільних закладів, 
загальноосвітніх шкіл усіх типів, закладів професійно-технічної 
освіти, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; 
провести інформаційно-просвітницькі заходи з популяризації 
екологічної культури серед широких верств населення – із 
залученням регіональних та місцевих мас-медіа 

Очікувані 
результати 

Зменшення антропогенного забруднення території області. 
Зменшення об’ємів твердих побутових відходів, що генеруються 
населенням області. 
Зменшення споживання енергоресурсів населенням області 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка інструментів інформаційної кампанії та їх погодження з 
Державним управлінням охорони навколишнього природного 
середовища в Дніпропетровській області та департаментом освіти і 
науки ОДА. 
Підготовка й видання методичних та інформаційних матеріалів, 
створення веб-ресурсу (за потребою). 
Організація та проведення у районах та містах області інформаційно-
просвітницьких заходів із поширення методик формування 
екологічної культури серед вчителів/вихователів дошкільних 
закладів, загальноосвітніх шкіл усіх типів, закладів професійно-
технічної освіти, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів. 
Моніторинг ефективності інформаційно-просвітницької кампанії 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
100 500 400 1000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, державний бюджет, приватні підприємства, 
проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Громадські організації, навчальні заклади, Державне управління 
охорони навколишнього природного середовища в 
Дніпропетровській області, департамент освіти і науки ОДА 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.5. Створення рекреаційних зон на територіях порушених та 

деградованих земель 
Цілі проекту Збереження й відновлення земель та родючості ґрунтів 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Райони Дніпропетровської області, у першу чергу Петриківський, 
Магдалинівський, Новомосковський, Криничанський, Солонянський 

Короткий опис 
проекту 

На території України налічується більше 1 млн га земель, 
використання яких є екологічно небезпечним та економічно 
неефективним, із них: 625,3 тис. га – деградованих, 424,0 тис. га – 
малопродуктивних земель. У Дніпропетровській області відповідно: 
3844,8 га – деградованих, 6974,1 га – малопродуктивних земель. 
Отже, для Дніпропетровської області важливою проблемою, яка 
потребує вирішення, є рекультивація земель, що використовувалися 
для потреб промисловості та видобутку корисних копалин. 
Відповідно до частини 2 статті 171 Земельного кодексу України до 
малопродуктивних земель належать сільськогосподарські угіддя, 
ґрунти яких характеризуються негативними природними 
властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання 
за призначенням є економічно неефективним. 
Таким чином, згідно з національними та регіональними екологічними 
цілями, які стосуються розвитку екомережі, а також на виконання 
Програми формування та розвитку національної екологічної мережі 
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Дніпропетровської області на 2006 – 2015 роки, доцільним є 
створення на зазначених землях рекреаційних зон, зокрема після їх 
заліснення 

Очікувані 
результати 

Отримання результатів досліджень,  які у подальшому стануть 
підставою для розробки нормативно-правових актів із метою 
посилення державного впливу на умови охорони та рекреації 
земельних ресурсів в Україні. 
Створення  банка даних земель рекультивованих, таких, що 
підлягають рекультивації, а також таких, які потребують особливих 
підходів до їх використання (особливо порушених). 
Підвищення показника лісистості території Дніпропетровської 
області, що є одним із найнижчих в Україні. 
Розширення мережі рекреаційних зон 

Ключові заходи 
проекту 

Сформувати робочу групу  для створення комплексної програми 
збереження та відновлення земель. 
Створення карти деградованих та порушених земель, у тому числі 
відпрацьованих кар’єрів та відвалів. 
Вивчення ступеню порушення земель та оцінювання можливостей 
для їх рекультивації та використання для створення рекреаційних зон. 
Консервація та заліснення деградованих, малопродуктивних та 
техногенно-забруднених земель 

Період реалізації січень 2015 р. – липень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1400 2900 3400 7700 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, районні та міські бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Наукові установи, спеціалізовані організації, органи місцевого 
самоврядування, Дніпропетровський державний аграрний 
університет, громади Петриківського, Магдалинівського, 
Новомосковського, Криничанського, Солонянського та інших районів 
області 

Коментарі  
 
 
Назва напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.6. Створення інфраструктури розвитку велотранспорту 
Цілі проекту Зменшення викидів у повітря забруднюючих речовин від 

автотранспорту шляхом створення велосипедної інфраструктури та 
популяризації використання велотранспорту серед населення великих 
міст 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Міста Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Нікополь, 
Павлоград 

Короткий опис 
проекту 

Метою реалізації проекту є підвищення статусу й ролі 
велотранспорту серед населення великих міст, популярізація його 
використаня і, як наслідок, зниження обсягів викидів у повітря 
отруйних речовин із вихлопними газами автотранспорту (для 
інформації – у місті Дніпропетровську забруднення атмосферного 
повітря на 50% викликано автотранспортом). Він також є причиною 
шумового забруднення, перевантаження доріг та численних ДТП. 
Розвиток велотранспорту є однією з кращих альтернатив, оскільки 
вирішує всі ці проблеми, створюючи натомість низку переваг. 
Використовуючи досвід європейських країн, у яких інфрасруктура 
велотранспорту успішно розвивається вже багато років, планується 
створити всі необхідні умови для широкого, вигідного й безпечного 
використання населенням велосипедного транспорту у великих 
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містах Дніпропетровської області 
 
 

Очікувані 
результати 

Підготовка деталізованого проекту розвитку велотранспортної 
інфраструктури. 
Поліпшенння ставлення громадськості до велосипеда, як 
альтернативного виду транспорту. 
Створення пілотних об’єктів велотранспортної системи та умов для її 
подальшого розвитку й поширення 

Ключові заходи 
проекту 

Аналіз транспортної інфраструктури міст із метою визначення 
напряму та розробки методики розвитку велотранспорту. 
Створення деталізованого проекту розвитку велотранспортної 
інфраструктури у великих містах. 
Проведення інформаційно-рекламної кампанії серед населення і 
потенційних партнерів проекту. 
Створення експериментальних велопарковочних майданчиків, 
розміщення спеціальних дорожніх знаків для велосипедистів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 500 150 850 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти та 
програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Громадські організації, управління з питань фізичної культури та 
спорту, сім’ї та молоді ОДА, управління інфраструктури ОДА 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.7. Будівництво мережі велодоріжок, що з’єднають головні 

соціальні об’єкти міста Кривого Рогу 
Цілі проекту Загальні цілі: підвищення безпеки та комфорту руху на дорозі для 

велосипедистів та людей з обмеженими фізичними можливостями на 
візках. Створення у паркових зонах міста місць для активного 
відпочинку – алей здоров’я. Підвищення обізнаності населення у 
корисності використання велосипеда у повсякденному житті, 
інформування щодо наявних та запланованих велоінфраструктурних 
об’єктів. 
Конкретні цілі: створення велосмуг на дорогах загального 
користування та тротуарах, адаптація бордюрів для зручного з’їзду та 
заїзду на тротуари, облаштування алей здоров’я у паркових зонах, 
проведення громадських слухань щодо розвитку велоінфраструктури, 
інформаційних зустрічей стосовно корисності користування 
велосипедом, переваг перед громадським транспортом, облаштування 
перехоплюючих велосипедних парковок біля станцій метро та 
вузлових станцій громадського транспорту 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг 

Стислий опис 
проекту 

Концепція сталого розвитку вказує на необхідність упровадження 
екологічно чистих видів транспорту в містах. Це питання постає 
особливо гостро у техногенно-навантажених містах, яким є, зокрема, 
Кривий Ріг. Розвиток сталої мобільності у містах полягає у  
пріоритетності розвитку міської інфраструктури для людей: 
пішохідної, велосипедної та громадського транспорту – така 
інфраструктура зменшує екологічні ризики, є більш безпечною для 
людини та навколишнього середовища. 
Щоденно сотні велосипедистів виїжджають на дороги міста, 
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наражаються на небезпеку зіткнення з автомобілем, адже у Кривому 
Розі відсутні спеціальні смуги для пересування велосипедистів. 
Збільшення кількості велосипедного транспорту на дорозі 
пропорційно збільшило кількість ДТП за участю велосипедистів, 
деякі з них − з летальним кінцем. Наразі Кривий Ріг налічує близько 
12 000 велосипедистів та 1 500 малосправних осіб на візках, що є 
потенційними користувачами велосмуг для пересування містом. 
Щорічно до велосипедистів додається приблизно 500 осіб. Для 
підвищення безпеки руху в місті необхідно побудувати велодоріжки 
на найбільш запитуваних у велосипедистів вулицях. Поступова зміна 
пропорційного співвідношення „автомобілісти – велосипедисти” на 
користь останніх призведе до зменшення викидів у атмосферу, 
зробить користувачів велосипедом більш здоровими, а автомобільні 
шляхи − вільнішими для громадського транспорту. 
Створення безпечної велоінфраструктури відкриє місто для 
малосправних людей на візках, що здатні розвивати швидкість до  
20 км на годину, що значно поліпшить умови їх пересування. Тобто 
розвинена велоінфраструктура дасть можливість відносно швидко, 
достатньо безпечно і зручно пересуватися абсолютній більшості 
населення міста. Розвинена велоінфраструктура допоможе 
велосипедистам відчувати себе у безпеці на дорозі та 
використовувати велосипед замість приватного транспорту. Поява 
алей здоров’я у паркових зонах міста допоможе урізноманітнити 
дозвілля як дорослих містян, так і їх дітей, адже алеї розраховані не 
тільки на використання велосипедистами, а також ролерами, 
скейтерами, бігунами 

Очікувані 
результати 

Поява якісної інфраструктури для велосипедистів та людей з 
обмеженими фізичними можливостями. 
Підвищення обізнаності населення щодо корисності використання 
велосипеда як транспортного засобу. 
Збільшення чисельності активних жителів міста, які долучаються до 
здорового способу життя; 
Залучення містян до громадських слухань, що допоможе розвивати 
велоінфраструктуру там, де вона необхідна. 
Зменшення ДТП за участю велосипедистів. 
Зменшення шкідливих викидів у атмосферу 

Ключові заходи 
проекту 

Створення основних маршрутів для безпечного руху велосипедистів. 
Розробка проектно-кошторисної документації на облаштування 
велодоріжок. 
Проведення інформативних зустрічей та громадських слухань. 
Створення перехоплюючих парковок біля станцій метро та вузлових 
станцій міського громадського транспорту. 
Проведення тендера та визначення підрядника для виконання робіт з 
облаштування велодоріжок і велосмуг. 
Регулярне проведення занять з ПДД за участю велосипедистів та 
працівників ДАІ 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
40000 21000 20000 81000 

Джерела 
фінансування 

Приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, за рахунок 
міського бюджету відповідно до його реальних можливостей та 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Громадські організації велосипедного спрямування, суб’єкти 
господарювання міста, Криворізька міська рада, КП „Інститут 
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розвитку міста Кривого Рогу” Криворізької міської ради та ін. 

Інше  
 
Назва напряму 3.А. Створення умов для поліпшення стану довкілля 
Назва проекту 3.8. Розвиток зарядної інфраструктури для електротранспорту 
Цілі проекту Створення умов для поліпшення стану довкілля. 

Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики. 
Інноваційний розвиток. 
Розвиток екомережі та рекреаційних зон 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Дніпропетровськ та Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Передумови розвитку: 
У зв’язку зі змінами, що відбулися за останні півроку, перед Україною 
постало питання про екологічну та енергетичну безпеку. Одним із 
шляхів вирішення цієї проблеми є перехід до альтернативних видів 
транспорту, зокрема автомобілів із автономним електродвигуном. 
Упровадження електромобілів є вигідним українській енергосистемі: 
1. Україна є експортером електроенергії. 
2. АЕС працюють не на повну потужність, а дуже часто на гранично 
низькому рівні вироблення електроенергії. 
3. Зарядка електромобілів уночі знизить проблему низької 
завантаженості електромереж. 
4. Подібні проекти розробляються по всій Україні у рамках Плану 
заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних видів 
палива на транспорті. Упровадження Правил ЄЕК ООН № 101. 
Найбільші світові автовиробники розглядають електромобіль як один 
із найбільш перспективних видів транспортних засобів найближчого 
майбутнього. 
Реалізація проекту дозволить Дніпропетровській області стати лідером 
із цього питання в Україні та рухатись в одному напрямі з ЄС, США, 
Китаєм 

Очікувані 
результати 

Зменшення внутрішнього споживання енергоносіїв для потреб 
транспорту. 
Зменшення фінансування заходів щодо захисту навколишнього 
середовища. 
Отримання безкоштовної енергії сонця для функціонування 
муніципального та приватного електротранспорту. 
Зниження викидів парникових газів у рамках Кіотської угоди (при 
експлуатації 10 тисяч електромобілів зберігається 6880 тонн умовного 
палива на рік). 
Забезпечення широкого кола власників електромобілів та гібридів 
необхідною зарядною інфраструктурою. 
Створення конкурентоздатних вітчизняних зразків зарядної 
інфраструктури 

Ключові заходи 
проекту 

Виділення земельних ділянок на пільгових умовах для організації 
обладнаних зарядною інфраструктурою місць для стоянки е/м. 
Організація приєднання до електричних мереж об’єктів зарядної 
інфраструктури. 
Розгортання зарядної інфраструктури у ключових місцях міста та 
області 

Період здійснення лютий 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 4260 12100 16360 
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Джерела 
фінансування 
 

Кошти приватних інвесторів 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Допомога у розробці нормативно-правовій бази: Міністерство екології 
і природних ресурсів України, Міністерство інфраструктури України. 
Організація приєднання до електричних мереж об’єктів зарядної 
інфраструктури: ПАТ „Дніпрообленерго”. 
Сертифікація та інформаційна підтримка: Асоціація CHAdeMO 
(Японія), Альянс OCPP (Open Charge Point Protocol). 
Партнерство фінансування та реалізація проекту: вітчизняні 
виробники електрозаправного устаткування (будівельно-монтажні 
організації) 

Інше Довідка − зарядна інфраструктура у світі: 19780 зарядних станцій у 
Західній Європі у 2014 р.; 40000 зарядних станцій у Франції до 2015 р.; 
900000 зарядних станцій в США до 2020 р. 

 

Проекти напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
 
Назва напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
Назва проекту 3.9. Розробка та впровадження Стратегії поводження з ТПВ для 

Дніпропетровської області 
Цілі проекту Поліпшення екологічної ситуації в області за рахунок зменшення 

негативного впливу від поводження з відходами на довкілля 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Проект спрямований на вирішення проблеми відсутності комплексної 
ефективної системи поводження з ТПВ на території області. У рамках 
проекту буде розроблена Стратегія поводження з ТПВ, що 
утворюються на території Дніпропетровської області, яка 
передбачатиме умовне розподілення території області на  
3 – 4 субрегіони, кожен з яких матиме єдину спільну систему 
поводження з ТПВ, яка охоплюватиме всі територіальні громади, що 
увійшли до субрегіону. 
На першому етапі реалізації проекту буде здійснено аналіз існуючого 
стану сфери поводження з ТПВ: природно-кліматичних, 
гідрогеологічних, соціально-економічних, демографічних та інших 
умов, які впливають на систему санітарного очищення і прибирання 
та сферу поводження з ТПВ; наявний житловий фон та стан 
містобудування, перспективи територіального розвитку населених 
пунктів, їх адміністративний поділ і кількість населення; а також 
основних джерел та обсягів утворення відходів, методів їх збору й 
обробки та системи утилізації. 
Результати цього аналізу існуючої системи поводження з ТПВ на 
території області стануть підставою для обґрунтування напрямів 
розвитку сфери поводження з ТПВ, які пропонуватиме Стратегія. 
Стратегія поводження з твердими побутовими відходами для 
Дніпропетровської області включатиме аналіз технічних варіантів 
створення раціональної системи поводження з ТПВ, капітальних та 
операційних видатків, пов’язаних з кожним варіантом, тарифів, які 
потрібно буде сплачувати населенню, а також аналіз інституційно-
організаційної складової нової системи управління у галузі 
поводження з ТПВ. 
Рекомендований Стратегією та ухвалений варіант розвитку системи 
поводження з твердими побутовими відходами передбачатиме 
перехідний період від існуючої до бажаної системи поводження з 
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ТПВ, який буде реалізований шляхом розроблення ряду 
інвестиційних пропозицій та залучення коштів для реалізації 
Стратегії 

Очікувані 
результати 

Розроблення комплексного системного підходу та створення 
комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими 
відходами (ТПВ) на території Дніпропетровської області. 
Залучення коштів та започаткування нових підприємств у галузі 
поводження з ТПВ. 
Поліпшення екологічної ситуації в області за рахунок зменшення 
негативного впливу від поводження з відходами на довкілля 

Ключові заходи 
проекту 

Створення Робочого органу з реалізації проекту із залученням 
представників профільних науково-дослідних і проектних 
організацій, відповідних структурних підрозділів органів місцевого 
самоврядування та державної влади; підприємств житлово-
комунального господарства та інших заінтересованих організацій. 
Проведення аналізу стану існуючої системи поводження з ТПВ на 
території області. 
Розробка Стратегії поводження з ТПВ, що утворюються на території 
Дніпропетровської області. 
Розробка інвестиційних пропозицій та залучення коштів для 
впровадження Стратегії поводження з ТПВ, що утворюються на 
території Дніпропетровської області. 
Інформаційно-просвітницька кампанія серед населення області щодо 
належного поводження з відходами 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1600 1600 0 3200 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, міські та районні бюджети, державний бюджет, 
приватні підприємства (через механізми КСП та ДПП), проекти та 
програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент екології та природних ресурсів ОДА, департамент 
житлово-комунального господарства та будівництва ОДА, КЗ 
„Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” ДОР”, 
науково-дослідні інститути, громадські організації 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
Назва проекту 3.10. Упровадження комплексної системи поводження з твердими 

побутовими відходами на території субрегіону „Західний Донбас” 
Цілі проекту Налагодження системи збору, транспортування, обробки та утилізації 

твердих побутових відходів, що утворюються на території субрегіону 
„Західний Донбас” 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Павлоградський та Петропавлівський райони, м. Павлоград,  
м. Тернівка, м. Першотравенськ 

Короткий опис 
проекту 

Важливою проблемою розвитку субрегіону „Західний Донбас”, яка 
потребує негайного вирішення, є відсутність сучасної ефективної 
системи збору, вивезення, переробки та утилізації твердих побутових 
відходів, тобто комплексної системи поводження. ЇЇ розв’язання 
потребує вирішення питань розташування місць концентрації ТПВ, їх 
збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення 
(перероблення), вторинного використання, утилізації, видалення, 
знешкодження й захоронення. 
Вирішення цих питань можливе при застосуванні комплексного 
підходу та впровадженні єдиної системи, яка охоплюватиме всю 
територію субрегіну та всі етапи процесу поводження з ТПВ. Перші 
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кроки до вирішення цієї проблеми зроблені місцевою громадою у 
2013 – 2014 рр.: була розроблена Стратегія поводження з ТПВ для 
субрегіону „Західний Донбас”. Однак, визнаючи необхідність 
залучення значних фінансових ресурсів та тривалий час, яких вимагає 
повна реалізація цієї Стратегії, у рамках зазначеного проекту 
пропонується реалізація першочергових заходів для створення 
комплексної та ефективної системи поводження з ТПВ у субрегіоні 
„Західний Донбас” 

Очікувані 
результати 

Визначення пріоритетності заходів та розроблення покрокового 
плану реалізації Стратегії поводження з ТПВ для Субрегіону 
„Західний Донбас”. 
Проведення пошуку потенційних інвесторів та визначення джерел 
фінансування створення майбутньої єдиної субрегіональної системи 
поводження з відходами. 
Охоплення сільської місцевості субрегіону послугами зі збору та 
вивезення твердих побутових відходів 
Упровадження трифазового роздільного збору відходів у міській 
місцевості 
Закриття частини несанкціонованих місць видалення відходів. 
Створення Асоціації місцевих територіальних громад із метою 
спільного вирішення всіх питань у галузі поводження з ТПВ на 
території субрегіону „Західний Донбас”. 
Проведення значної просвітницької та роз’яснювальної роботи із 
населенням субрегіону, зокрема у сільській місцевості, щодо 
необхідності передбачених змін у галузі поводження з ТПВ, особливо 
у частині, що стосується відшкодування за користування послугами у 
галузі поводження з ТПВ 
 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка плану реалізації Стратегії поводження з ТПВ для субрегіону 
„Західний Донбас”. 
Проведення діяльності щодо охоплення сільської місцевості 
послугами зі збору та вивезення відходів. 
Підготовка техніко-економічного обґрунтування спорудження нових 
субрегіональних об’єктів: сміттєперевантажувальної станції, станції 
сортування, об’єктів для компостування зелених відходів, обробки 
великогабаритних та ремонтних відходів, субрегіонального полігону 
захоронення відходів. 
Закриття несанкціонованих місць видалення відходів у сільській 
місцевості, в якій почнуть надаватись послуги з вивезення відходів. 
Проведення інформаційно-просвітницької роботи із населенням 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
13000 40000 40000 83000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, районні бюджети, державний бюджет, приватні 
підприємства (через механізми КСП та ДПП), проекти та програми 
МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Органи місцевого самоврядування Павлоградського та 
Петропавлівського районів, м. Павлоград, м. Тернівка,  
м. Першотравенськ, науково-дослідні установи, громадські 
організації, КЗ „Дніпропетровське регіональне інвестиційне 
агентство” ДОР”, програми та проекти МТД 

Коментарі В основі діяльності, передбаченої цим проектом, доцільно 
використовувати рекомендації Стратегії поводження з ТПВ для 
субрегіону „Західний Донбас”, розробленої у 2014 р. за підтримки 
Проекту МЕРМ 
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Назва напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
Назва проекту 3.11. Зменшення кількості органічних відходів шляхом їх 

компостування 
Цілі проекту Зменшити кількість побутових відходів, які збираються у 

територіальних громадах, шляхом запровадження утилізації 
більшості органічних відходів за місцем їх походження, поліпшення 
стану ґрунтів земельних ділянок, на яких сформувались органічні 
відходи 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Територіальні громади сіл, селищ та міст області 

Короткий опис 
проекту 

У багатьох територіальних громадах області, особливо це стосується 
невеликих міст, селищ та міст, значною часткою твердих побутових 
відходів є відходи органічного (рослинного) походження: листя, 
залишки рослинного походження, стриженої трави, гілля дерев. 
Збирання таких відходів та вивезення їх на полігони ТПВ, потребує 
значних витрат, при цьому земельні ділянки, на яких формуються такі 
відходи: парки, сквери, двори та прибудинкові ділянки житлового 
фонду, як громадського, так і індивідуального, потерпають від 
відсутності органічних добрив, яких практично немає, що призводить 
до деградації земель. До цього значна частина таких відходів, 
особливо у сільських територіальних громадах, просто викидається у 
кінці городу, стягується у лісопосадки чи долини річок. 
Проект передбачає поширення у більшості територіальних громад 
нового принципу поводження із органічними (рослинними) 
відходами: „зелені органічні (рослинні) відходи, які сформувались на 
певній земельній ділянці і не були використані у спеціальних цілях, 
мають повернутись у цю ділянку у вигляді органічних добрив”. 
Реалізація проекту передбачає формування правил поводження з 
органічними (рослинними) відходами, за якими такі відходи 
підлягають утилізації, через їх природнє перетворення у органічне 
добриво за допомогою компостування за місцем формування таких 
відходів. 
Проект має спонукати користувачів земельними ділянками, на яких 
формуються органічні (рослинні) відходи, визначити місця для 
природного компостування, забезпечити догляд за ними та вносити 
отриманий компост у ділянку походження відходів. 
Для ефективності процесу та прискорення формування компосту 
можливе застосування спеціальних технологій компостування, які 
прискорюють процес та надають можливість отримати більш якісний 
кінцевий продукт. 
У місцях формування значної кількості органічних відходів можливе 
використання інших технологій із прискореного перетворення 
органіки у органічне добриво. 
Приклади ефективного використання органічних відходів за проектом 
мають бути доступними для ознайомлення всім заінтересованим 
суб’єктам 

Очікувані 
результати 

У територіальній громаді: 
установлення правил поводження з органічними (рослинними) 
відходами; 
виготовлення та встановлення обладнання для компостування 
органічних відходів (компостні ящики, ями у залежності від обраного 
способу компостування); 
запровадження способів контролю за дотриманням правил; 
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забезпечення повноцінного інформування членів територіальної 
громади, юридичних осіб щодо необхідності запровадження 
утилізації органічних (рослинних) відходів за місцем їх утворення; 
проведення моніторингу ефективності; 
скорочення кількості твердих відходів, які вивозяться із громади на 
утилізацію за її межі, поліпшення стану ґрунту на земельних 
ділянках, де запроваджено компостування органічних відходів  

Ключові заходи 
проекту 

Розробка правил поводження з органічними (рослинними) відходами 
за участю територіальної громади та всіх зантересоваих сторін. 
Розробка інституційних засад організації системи поводження з 
органічними (рослинними) відходами. 
Широка просвітницька кампанія щодо впровадження у життя нових 
підходів до утилізації органічних (рослинних) відходів. 
Відбір територій, де встановлення пристроїв компостування 
відбуватиметься за рахунок коштів проекту. 
Виготовлення пристроїв для компостування та закупівля необхідного 
обладнання та/чи біологічних прискорювачів процесу компостування. 
Моніторинг дотримання правил поводження з органічними 
(рослинними) відходами. 
Заохочення фізичних та юридичних осіб, що досягли найкращих 
успіхів у реалізації принципу − „органічні (рослинні) відходи, які 
сформувались на певній земельній ділянці і не були використані у 
спеціальних цілях, мають повернутись у цю ділянку у вигляді 
органічних добрив” та поширення кращої практики 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 3000 1000 4500 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети, приватні підприємства (через 
механізми КСП та ДПП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування, технічні та енергетичні інститути 

Коментарі Слід спонукати органи місцевого самоврядування у сільських 
районах впроваджувати аналогічні ініціативи 

 
Назва напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
Назва проекту 3.12. Розробка та впровадження системи збору та утилізації 

небезпечних відходів у складі побутових відходів 
Цілі проекту Зниження кількості непромислових відходів 1 класу небезпеки, що 

потрапляють на полігони твердих побутових відходів 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Щорічно велика кількість небезпечних відходів, що формуються 
населенням, потрапляє на полігони твердих побутових відходів 
замість того, щоб збиратися, зберігатися та утилізуватися належним 
чином. Відбувається це через відсутність дієвої системи збору та 
утилізації таких відходів та через вкрай низький рівень обізнаності 
населення щодо рівня небезпеки цих відходів у разі неналежного 
поводження з ними. Дуже малий відсоток населення знає, що у таких 
побутових відходах як батарейки, акумулятори та люмінесцентні 
лампи, а також у медичних відходах, містяться надзвичайно 
небезпечні та токсичні речовини. Унаслідок упровадження проекту 
планується поступово зменшити й нарешті припинити потрапляння 
непромислових відходів 1 класу небезпеки на відкриті полігони 
шляхом використання ефективної системи збору та утилізації таких 
відходів та підвищення рівня інформованості громадськості щодо 
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поводження з цими відходами 

Очікувані 
результати 

Створення системи збору та утилізації небезпечних відходів у складі 
побутових відходів. 
Підвищення рівня інформованості населення щодо поводження з 
небезпечними відходами 

Ключові заходи 
проекту 

Організація експертної групи з розробки та впровадження системи 
збору та утилізації відходів. 
Створення централізованого та локальних пунктів збору 
непромислових відходів 1 класу небезпеки. 
Проведення навчальних тренінгів для персоналу пунктів збору. 
Організація та проведення інформаційних семінарів для населення, 
прес-конференцій, науково-практичних конференцій. 
Створення та розповсюдження інформаційних буклетів та листівок 
щодо поводження з непромисловими відходами 1 класу небезпеки 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
400 200 200 800 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна та місцеві ради, організації, що мають дозвіл на поводження 
з небезпечними відходами, громадські організації 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
Назва проекту 3.13. Будівництво заводу з переробки ТПВ 
Цілі проекту Переробка екологічно безпечним способом твердих побутових 

відходів у енергетично цінні ресурси 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Будівництво заводу з переробки ТПВ: 
було відібрано 4 ділянки (землі промисловості); 
на ділянках є базові комунікації та мережі; 
параметри мереж залежать від місця розташування ділянки. 

Очікувані 
результати 

Поліпшення стану навколишнього середовища у регіоні. 
Створення додаткових робочих місць. 
Додаткові надходження до бюджету за рахунок податків. 
Зменшення виділення фінансових коштів на будівництво нових 
полігонів у зв’язку із зменшенням обсягу складування ТПВ на них 

Ключові заходи 
проекту 

Відведення земельної ділянки. 
Проектування. 
Будівництво. 
Введення в експлуатацію 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1 600 000 13 360 0 1 600 000 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна рада; Криворізька міська рада та її виконавчий комітет 

 
Назва напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
Назва проекту 3.14. Переробка побутових полімерних відходів та їх використання 

в якості вторинної сировини для будівельних матеріалів 
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Цілі проекту Поліпшення екологічної безпеки та охорона навколишнього 

природного середовища, зменшення собівартості продукції з 
використанням побутових полімерних відходів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Однією з важливих складових розвитку сучасного суспільства є 
екологічна безпека й охорона навколишнього природного середовища, 
велику небезпеку для якої представляють тверді побутові відходи. 
Проблема відходів має ряд серйозних екологічних та економічних 
аспектів і потребує вжиття невідкладних заходів щодо її вирішення. 
Так, кількість побутових пластмасових відходів збільшується щороку і 
тенденція щодо зниження обсягів не спостерігається. Світове 
виробництво пластмас зростає на 5 – 6% щорічно. 
Існує безліч методів утилізації побутових відходів. Але в Україні 
більшість з них не використовуються з причин високої собівартості і 
складності виконання. 
У ході проведення експериментальних досліджень і теоретичних 
розробок була встановлена можливість використання побутових 
відходів для виробництва будівельних матеріалів. При цьому 
собівартість кінцевого продукту може бути знижена за рахунок 
використання вторинної сировини і вирішена проблема екологічного 
забруднення 

Очікувані 
результати 

Розроблення технологічної лінії переробки та утилізації побутових 
полімерних відходів. 
Проведення дослідження щодо застосування сировинної суміші з 
використанням побутових полімерних відходів для виробництва 
будівельних матеріалів. 
Створення виробництва полімер-піщаних будівельних матеріалів, 
таких як: черепиця, бруківка, тротуарна плитка та інше. 
Зменшення об’ємів утворення побутових полімерних відходів 

Ключові заходи 
проекту 

Створення підприємства з переробки побутових полімерних відходів, 
організація виробництва нових будівельних матеріалів із 
використанням вторинної сировини 

Період здійснення травень 2015 р. – листопад 2017 р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
575 75 45 695 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, держаний бюджет, міжнародні фінансові установи 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища 
в Дніпропетровській області, „Дніпрокомунтранс”, громадська 
організація „Экоднепр” 

Інше  
 
Назва напряму 3.B. Поліпшення системи управління відходами 
Назва проекту 3.15. Реконструкція полігону твердих побутових відходів у 

 смт Солоне 
Цілі проекту Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених 

пунктів, створення безпечних для життя і здоров’я людини умов, 
удосконалення системи збирання, вилучення, переробки та 
знешкодження побутових і промислових відходів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 
 

Солонянська селищна рада 

Стислий опис На місці звалища твердих побутових відходів запроектовано полігон 
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проекту загальною площею 9,78 га для прийняття твердих побутових відходів 

від 5 населених пунктів. Проектом передбачено 4 черги експлуатації 
полігону, 4 котловани складування, дренажну систему, облаштування 
відкритих колекторів, огородження території, будівництво 
господарсько-побутових приміщень тощо 

Очікувані 
результати 

Прийняття твердих побутових відходів від 5 населених пунктів 
чисельністю населення 10950 осіб терміном на 48 років 

Ключові заходи 
проекту 

На місці звалища твердих побутових відходів запроектовано полігон 
загальною площею 9,78 га для прийняття твердих побутових відходів 
від 5 населених пунктів 

Період здійснення квітень 2015 р. – листопад 2017 р. 
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
4050 3050 2241 9341 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт. 
Підприємства різних форм власності, населення 

Інше  
 
Проекти напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, 
малих річок, водойм та екомережі 
 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.16. Створення та виділення меж у натурі об’єктів ПЗФ         

області – національних парків та біосферного заповідника 
Цілі проекту Розробка ТЕО створення та виділення меж у натурі об’єктів 

природно-заповідного фонду як складових частин екомережі області 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область, площа 31 000 км2 

Короткий опис 
проекту 

З метою збереження цінних природних комплексів та об’єктів, 
генофонду тваринного та рослинного світу, місцезнаходжень 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою знищення, видів 
тварин та рослин, поліпшення умов для задовільнення рекреаційних 
потреб населення необхідне розширення мережі природно-
заповідного фонду (далі – ПЗФ) та збільшення її площі згідно з 
міжнародними нормами і Програмою формування та розвитку 
національної екомережі Дніпропетровської області. 
Для реалізації цієї мети планується вивчення ступеню збереженості 
екосистем: природних умов, рівня біорізноманіття, раритетної 
складової, територіального розміщення для обґрунтування режиму 
заповідання і просторових меж майбутніх об’єктів природно-
заповідного фонду. Реалізація проекту із залученням кращих у регіоні 
фахівців є необхідним, першочерговим  етапом створення об’єктів 
ПЗФ 

Очікувані 
результати 

Здійснення оцінювання екологічного стану територій (кліматична, 
геоморфологічна та гідрологічна характеристика, ступінь 
трансформованості ландшафтів), комплексного біоекологічного 
аналізу (стан флороценотичних і фауністичних комплексів та їх 
раритетної складової) у межах майбутніх об’єктів ПЗФ. 
Складання списків видів рослин та тварин, у тому числі тих, що 
охороняються законодавством на різних рівнях. Виділення меж у 
натурі об’єктів ПЗФ. Розроблення рекомендацій щодо статусу та 
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режиму об’єктів ПЗФ 

Ключові заходи 
проекту 

Рекогносцировочні обстеження; гео- та гідрологічні, флористичні, 
геоботанічні, зоологічні, гідробіологічні дослідження. 
Оцінювання сучасного екологічного стану, ступеню 
трансформованості, еколого-біологічної та рекреаційної цінності 
об’єктів ПЗФ. 
Підготовка наукових рекомендацій щодо статусу та режиму об‘єктів 
ПЗФ. 
Визначення та виділення меж у натурі об‘єктів ПЗФ 

Період реалізації січень 2015 р. − грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
900 900 900 2700 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 
Дніпропетровський державний аграрний університет, Регіональний 
проектно-вишукувальний інститут „Дніпродіпроводгосп” 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.17. Дослідження екологічного стану рекреаційних зон та 

внутрішніх водойм у межах міських територій області для 
визначення перспективи їх відновлення 

Цілі проекту Оцінювання сучасного стану рекреаційних зон та внутрішніх водойм 
у межах міських територій області та розробка заходів щодо їх 
відновлення 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область, площа 31 000 км2 

Короткий опис 
проекту 

Рекреаційні зони та внутрішні водойми у межах міських територій 
області міст та селищ міського типу мають важливе рекреаційне 
значення через те, що основна територія області перебуває під 
сільськогосподарськими та промисловими об’єктами. 
Природні ландшафти, внутрішні водойми у межах міських територій 
області потребують ретельного вивчення з метою їх поліпшення. 
Комплексне оцінювання їх сучасного екологічного стану в наш час 
ще не здійснена. 
Вивчення та оцінювання природних умов, біорізноманіття, 
декоративності ландшафтів, естетичної цінності дозволить здійснити 
розробку рекомендацій щодо охорони, раціонального використання 
та поліпшення природних та штучних біогеоценозів рекреаційних 
об’єктів. 
Реалізація проекту сприятиме поліпшенню дозвілля та відпочинку 
мешканців унаслідок поліпшення стану рекреаційних зон та 
внутрішніх водойм у межах міських територій 

Очікувані 
результати 

Дослідження рекреаційних зон та внутрішніх водойм у межах міських 
територій області. 
Проведення оцінювання їх сучасного екологічного стану. 
Розробка на базі результатів дослідження плану дій щодо 
раціонального використання та відновлення рекреаційних зон та 
внутрішніх водойм 

Ключові заходи 
проекту 

Обстеження рекреаційних зон та внутрішніх водойм в межах міських 
територій області. 
Оцінювання їх сучасного екологічного стану в контексті перспектив 
відновлення та використання у рекреаційних цілях 
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Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
600 600 600 1800 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет, приватні 
підприємства (через механізми КСП та ДПП), проекти та програми 
МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 
Дніпропетровський державний аграрний університет,  
Регіональний проектно-вишукувальний інститут 
„Дніпродіпроводгосп” 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.18. Створення водоохоронних зон у межах міст області 
Цілі проекту Розробка проектів землеустрою щодо визначення і встановлення 

водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів у 
містах Дніпропетровської області 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Міські населені пункти Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Згідно з Водним кодексом України, 2000, стаття 87, межі 
водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 
проектами. У межах водоохоронних зон виділяються прибережні 
захисні смуги: для малих річок – шириною 25 м, для середніх – 50 м, 
для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 м. Але у межах 
населених пунктів останні встановлюються з урахуванням 
конкретних умов, що утворилися. 
Проектом передбачено створення водоохоронних зон: визначення і 
встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг 
водних об’єктів (річок, водосховищ, озер, ставків) у межах міст 
Дніпропетровської області 

Очікувані 
результати 

Створення проектів землеустрою щодо визначення і встановлення 
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів 
(річок, водосховищ, озер, ставків) у містах Дніпропетровської області 

Ключові заходи 
проекту 

Створення проектів землеустрою щодо визначення і встановлення 
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів 
(річок, водосховищ, озер, ставків) у містах Дніпропетровської 
області. 
Підготовка картографічних матеріалів меж встановлення 
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг у містах 
Дніпропетровської області 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 1000 1000 2500 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, приватні 
підприємства (через механізми КСВ та ДПП), проекти та програми 
МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Регіональний проектно-вишукувальний інститут 
„Дніпродіпроводгосп”, Дніпропетровський національний університет 
ім. Олеся Гончара,  Дніпропетровський державний аграрний 
університет 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 
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річок, водойм та екомережі 

Назва проекту 3.19. Поліпшення екологічного та водогосподарського стану 
річки Оріль 

Цілі проекту Установлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 
річки Оріль та лиманів і озер долини річки на території 
Дніпропетровського, Петриківського, Царичанського, 
Магдалинівського, Новомосковського та Юр’ївського районів. 
Здійснення водоохоронних заходів із відновлення рівнів води у руслі 
річки Оріль, озері Слізне та інших заплавних водоймах, а також 
розгляд можливості проведення поліпшення водного режиму 
річки Заплавка вище каналу Дніпро – Донбас. 
Здійснення заходів щодо впорядкування русла річки Оріль, 
включаючи її старе русло, розчищення окремих ділянок русла від 
замулення та заростання у межах Дніпропетровського, 
Петриківського, Царичанського, Магдалинівського, 
Новомосковського та Юр’ївського районів. 
Формування компенсаційних біоценозів із метою одночасного і 
взаємопов’язаного отримання біомеліоративного ефекту та 
високоякісної промислової рибопродукції шляхом біорегулювання 
заростання водойм вищою водною рослинністю та „цвітіння” 
мікроводоростями їх акваторій, науково обґрунтованим вселенням 
риб-біомеліораторів, безхребетних-фільтраторів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Басейн річки Оріль у межах Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Розробка проектів визначення меж водоохоронної зони та 
прибережної захисної смуги річки Оріль та лиманів і озер у її долині з 
проведенням робіт стосовно встановлення їх на місцевості та 
внесенням даних до Державного земельного кадастру. 
Розробка заходів із відновлення рівнів води у річці Оріль та 
заплавних лиманах та озерах з варіантами подачі води з каналу 
„Дніпро – Донбас” та підготовка обґрунтування необхідності 
випускання вод з Орільківського водосховища. 
Проведення досліджень стану річки Оріль та вивчення гідрології 
лиманів і озер долини річки Оріль. 
Розробка заходів щодо розвитку рибного господарства та отримання 
високоякісної промислової рибопродукції на основі подальших 
детальних моніторингових гідроекологічних досліджень Приорілля 

Очікувані 
результати 

1. Приведення річки Оріль до стану еталонної. 
2. Установлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної 
смуги річки Оріль на протязі 303,7 км, у тому числі у межах районів: 

Дніпропетровського – 22,2 км; 
Магдалинівського – 120,8 км; 
Новомосковського – 62,7 км; 
Петриківського – 32,8 км; 
Царичанського – 41,3 км; 
Юр’ївського – 23,9 км. 

3. Установлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг прируслових водойм із площею водного дзеркала: 

Магдалинівський район – 2559,4 га; 
Новомосковський район – 157,2 га; 
Петриківський район – 2170 га; 
Царичанський район – 652,3 га; 
Юр’ївський район – 94,8 га. 

4. Підвищення водності озер та лиманів у Магдалинівському та 
Царичанському районах загальною площею водного дзеркала 2650 га. 
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5. Підвищення рівнів води у р. Оріль на ділянці від с. Терни 
Юр’ївського району – гирло, смт Кіровське Дніпропетровського 
району. 
6. Збільшення кількості та різноманіття рибної фауни річки Оріль. 
7. Збільшення кількості місць відпочинку жителів Дніпропетровської 
області 

Ключові заходи 
проекту 

Установлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 
Розчищення та днопоглиблення ділянок русла річки Оріль. 
Проведення детальних моніторингових гідроекологічних досліджень 
Приорілля. 
Біорегулювання заростання водойм вищою водною рослинністю та 
„цвітіння” мікроводоростями їх акваторій. 
Науково обґрунтоване вселення риб-біомеліораторів, безхребетних-
фільтраторів та ін. 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
600 12000 12000 24600 

Джерела 
фінансування 

Державний та обласний бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, районні 
державні адміністрації Дніпропетровського, Петриківського, 
Царичанського, Магдалинівського, Новомосковського та Юр‘ївського 
районів та відповідні селищні й сільські ради Приорілля 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.20. Розчищення гирл малих річок та їх русел у межах населених 

пунктів області 
Цілі проекту Відновлення замулених та зарослих ділянок річок, створення умов 

для рекреації, відновлення рибопродуктивності 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Понад 1000 000 км2. Населені пункти області, які розташовані вздовж 
річок 

Короткий опис 
проекту 

Основним результатом прогресуючих процесів господарської 
діяльності у долинах річок степової України є занесення, замулення 
та заростання річок та їх поступове заболочування. Занесення, 
замулення то заростання річок викликає погіршення їхнього 
санітарного гідробіологічного стану внаслідок збільшення 
концентрації мінеральних та органічних речовин. На забруднених 
ділянках, у порівнянні з умовно чистими, знижується рівень видового 
та ценотичного різноманіття гідробіонтів. 
Відновлення річок потребує, у першу чергу, гідротехнічних заходів 
(гідромеханічного розчищення), а згодом – відновлення річкових та 
берегових біоценозів, подібних природним. 
Розробка локальних проектів відновлення ділянок гирл малих річок 
та їх русел у межах населених пунктів області 

Очікувані 
результати 

Будуть відновлені замулені та зарослі ділянки річок, створені умови 
для рекреації, відновлена рибопродуктивність рік та інших водойм в 
населених пунктах та поблизу населених пунктів 

Ключові заходи 
проекту 

Розроблення локальних проектів відновлення ділянок річок – 
підготовка ТЕО гідротехнічних заходів гідромеханічного розчищення 
ділянок, гідроекологічне оцінювання стану ділянки річки: 
гідрологічні та гідрохімічні параметри, стан гідрофлори та 
гідрофауни, оцінювання стану екосистеми за гідрохімічними 
показниками та гідробіологічною біоіндикацією. 
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Розроблення рекомендацій щодо мінімізації впливу при реалізації 
гідротехнічної частини проекту. 
Проведення робіт із розчищення ділянок річок згідно з ТЕО 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
3000 3000 3000 9000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, приватні підприємства (через 
механізми КСП та ДПП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Регіональний проектно-вишукувальний інститут 
„Дніпродіпроводгосп”, Дніпропетровський національний університет 
ім. Олеся Гончара, Дніпропетровський державний аграрний 
університет  
 

Коментарі Розробку проектів дуже гальмує ставлення рибоохоронних органів 
різного рівня (державного і обласного) до розчищення надмірно 
зарослих ділянок малих річок, що перетворилися на очеретові болота. 
При узгодженні подібних проектів необхідним вважається 
обов’язковий розрахунок збитків іхтіофауни, навіть у разі майже 
повної відсутності акваторії та іхтіофауни (за виключенням декількох 
екземплярів „смітних” видів риб). Хоча при реалізації проекту будуть 
відновлені акваторія й повноцінний склад іхтіофауни, „збитки” є 
занадто великими, тому замовники виконання робіт (особливо 
приватні) відмовляються від фінансування проектів 

 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.21. Створення зони відпочинку „Кратер” на основі затопленого 

Жовтневого гранітного кар’єру 
Цілі проекту Сприяння гармонізації взаємодії людини та природи шляхом 

створення зони відпочинку на базі техногенного утворення 
(гранітного кар’єру) 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг та Криворізький район 

Стислий опис 
проекту 

Місто Кривий Ріг має недостатній потенціал задля задоволення 
потреб населення у відпочинку. Особливо ця проблема загострюється 
влітку, коли у більшості населення є бажання відпочивати поблизу 
води. Тобто місто не має достатньої кількості акваторій, придатних 
для відпочинку та купання людей (у місті протікають річки Інгулець, 
Саксагань, створено водосховища Карачунівське, Кресівське, 
Південне, Дзержинське), але деякі з цих об’єктів мають незручне 
розташування, а інші – незадовільний екологічний стан води, тому 
актуалізується необхідність створення альтернативних осередків для 
відпочинку населення. У цьому контексті сприятливі перспективи 
мають затоплені відпрацьовані кар’єри. Це дозволить зменшити 
навантаження на існуючі місця відпочинку біля води 

Очікувані 
результати 

Створення альтернативного місця відпочинку населення практично у 
центрі міста. 
Організація комплексної рекреаційної діяльності у районі кар’єру. 
Підвищення рівня екологічної культури населення. 
Налагодження подібної практики в інших гірничодобувних центрах 
області 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення меж зони відпочинку. 
Створення охоронної зони. 
Забезпечення прибирання та вивезення сміття. 
Облаштування берегової зони. 
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Облаштування під’їздів до місця відпочинку. 
Облаштування об’єктів інфраструктури 

Період здійснення січень 2015 р. – листопад 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
150 100 0 250 

Джерела 
фінансування 

Приватні інвестори, за рахунок міського бюджету відповідно до його 
реальних можливостей та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України 
 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Комунальне підприємство „Інститут розвитку міста Кривого Рогу” 
Криворізької міської ради, виконком Криворізької міської ради, 
департамент екології та природних ресурсів ОДА 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.22. Обґрунтування вдосконалення системи озеленення міста 

Дніпродзержинська з використанням ГІС-технологій 
Цілі проекту 1. Проведення інвентаризації зелених насаджень у  

м. Дніпродзержинську з використанням ГІС-технологій. 
2. Аналіз якісного та кількісного стану зелених насаджень з 
виявленням об’єктів озеленення, що потребують удосконалення. 
3. Оцінювання придатності існуючих об’єктів озеленення до 
відповідної категорії та пошук можливостей розширення об’єктів 
озеленення на території житлової та вуличної забудови, парків, 
скверах та у межах санітарно-захисних зон промислових 
підприємств 

Територія, на яку 
спрямовано 
проект 

Місто Дніпродзержинськ. Удосконалення системи озеленення міста 
відчуватимуть усі мешканці міста (250 тис. осіб) 

Стислий опис 
проекту 

Зелені насадження відіграють важливу роль у насиченні повітря 
киснем, очищенні середовища від пилових і хімічних забруднень, у 
зниженні рівня шумового навантаження, регулюванні мікроклімату, 
рекреації населення. 
У м. Дніпродзержинську недостатньо уваги приділяється 
озелененню та благоустрою територій, оскільки обсяг коштів, що 
виділяються з місцевих бюджетів, та неефективне їх використання 
не дозволяє виконувати роботи з утримання об’єктів озеленення 
відповідно до нормативних вимог. Проблема озеленення у місті 
відчувається дуже гостро, особливо враховуючи потужне 
антропогенне навантаження у місті. Інвентаризація та аналіз якісного 
й кількісного стану, територіального розташування зелених 
насаджень, а також створення кадастру зелених насаджень з 
використанням ГІС-технологій дозволить ефективно та продуктивно 
виконувати реконструкцію місцевих об’єктів озеленення, 
удосконалювати їх якісний та кількісний стан, що сприятиме 
поліпшенню екологічної ситуації як на окремих територіях, так і 
промислового міста загалом. Оцінювання існуючих відповідних 
категорій об’єктів озеленення, враховуючи її призначення (паркова 
зона, вулична мережа, санітарно-захисна зона тощо), надасть 
можливість виробити рекомендації щодо подальшого розвитку та 
удосконалення кожної окремої ділянки міста. Розширення територій 
рекреаційних та паркових зон сприятиме належному 
короткотривалому відпочинку всіх верств населення та створенню 

http://www.adm.dp.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/b07122b559dbcb50c22572ba0052a791/3535a0ed18949900c2257b88005a5053?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
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повноцінних умов для життєдіяльності людей 

Очікувані 
результати 

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій міста є 
проведення інвентаризації та створення кадастру зелених насаджень 
з використанням ГІС-технологій, збільшення площ зелених зон та 
розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок поліпшення 
якісного стану існуючих та створення нових пило- й газотривких 
об’єктів озеленення відповідних за призначенням категорій 

Ключові заходи 
проекту 

Створення електронної карти, бази даних та формування кадастру  
зелених насаджень за результатами інвентаризації, що дозволить 
проводити моніторинг вікового, видового, якісного, кількісного 
стану зелених насаджень та полегшить проведення доглядових і 
оздоровчих робіт на озеленених територіях міста. 
Поліпшення якісного стану атмосферного повітря у місті за рахунок 
збільшення захисних насаджень вздовж доріг, навколо промислових 
підприємств ураховуючи видовий та кількісний стан зелених 
насаджень. 
Електронна карта озеленення міста сприятиме проведенню 
територіально обґрунтованого пошуку можливостей збільшення 
площ зелених насаджень, за рахунок існуючих зелених зон та 
створення нових, що дозволить забезпечити населення якісними 
зеленими насадженнями загального користування до 25 м2 на одного 
мешканця 

Період здійснення січень 2016 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 200 100 300 

Джерела 
фінансування 

Кошти міського бюджету, кошти спеціального екологічного фонду, 
інші джерела фінансування згідно з чинним законодавством 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Кафедра екології та охорони навколишнього природного середовища 
Дніпродзержинського державного технічного університету, 
Управління охорони навколишнього природного середовища 
Дніпродзержинської міської ради, комунальне підприємство 
Дніпродзержинської міської ради „Зеленбуд” 

Інше У проекті планується використовувати існуючі на кафедрі екології та 
охорони навколишнього природного середовища ДДТУ GPS-
навігатори та ліцензійне програмне забезпечення ArcMap 9.2 

 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.23. Створення спортивно-оздоровчого комплексу „Спорт-парк 

„Зелений дуб” у мікрорайоні Жуковський у м. Нікополі  
Цілі проекту 1. Мешканці мікрорайону зможуть культурно відпочити спільно з 

дітьми у парку, пограти з ними, зайнятись спортом, тобто більше часу 
приділити дітям, а значить і їх виховуванню. 
2. Зменшення у мікрорайоні криміногенної обстановки, залучення 
молоді до занять спортом, екологічно-чисте повітря від зелених дубів, 
здорове покоління містян. 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Нікополь та Нікопольський район 

Стислий опис 
проекту 

Головною метою цього проекту є створення умов для відпочинку, 
спортивного оздоровлення дітей та молоді мікрорайону Жуковського, 
інших його мешканців. Відсутність об’єктів інфраструктури, які б 
розвивали спортивну культуру, підвищували рівень заінтересованості 
громади у спортивному та культурно-відпочинковому розвитку 
негативно впливає на комфорт проживання населення мікрорайону, 
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особливо на молодь. У мікрорайоні понад 20 років існує занедбаний 
пустир, що дає можливість креативно підійти до питання його 
використання. 
Проектом благоустрою пустиря пропонується створення зеленого 
спорт-парку площею 2,8 га. Розроблена мережа тротуарів та доріжок, 
які співпадають з основними шляхами руху пішоходів та з 
урахуванням найкоротших відстаней до зупинки транспорту, дитячого 
майданчика. 
У парку передбачене чітке зонування на центрально-вхідну частину, 
спортивну, дитяче-гральну та зону тихого відпочинку. На території 
парку не передбачається проїзд будь-якого транспорту. Територія 
використовується тільки для пішоходів та відпочинку населення 

Очікувані 
результати 

Реалізація проекту матиме соціально-оздоровчий ефект для молоді та 
громади у цілому, буде побудовано перший екологічний об’єкт 
інфраструктури міста – спортивно-відпочинковий комплекс „Спорт-
парк „Зелений дуб” для мешканців мікрорайону. Культурне дозвілля 
дітей та молоді стане запорукою гарного виховання 

Ключові заходи 
проекту 

Будівництво парку: 
1. Земельні підрядні роботи ( прибирання пустиря, вирівнювання 
землі). 
2. Будівництво стадіону та ігрових майданчиків. 
3. Будівництво пішохідних доріжок, мережі тротуарів, бігових доріжок 
навколо стадіону. 
4. Оснащення стадіону, дитячих майданчиків обладнанням. 
5. Облаштування вуличного освітлення, ліхтарів, лавочок тощо. 
6. Засадження паркової зони (дубові саджанці), оформлення квітників.  
Відкриття спорт-парку „Зелений дуб” 

Період здійснення травень 2015 р. – листопад 2016 р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 3000 2000 5000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державно-приватне партнерство, 
бізнес 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Нікопольська агенція регіонального розвитку, Дніпропетровська 
обласна рада, Нікопольська міська рада, партнерство – громадські 
організації міста, дорадчі комітети при міському голові, у т.ч. 
Громадська рада 

Інше  
 
Назва напряму 3.С. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих 

річок, водойм та екомережі 
Назва проекту 3.24. Створення міні-зоопарку, дендропарку та екологічного музею 

на базі міського еколого-натуралістичного центру 
Цілі проекту Розвиток на базі центру екологічного туризму, пропаганда здорового 

способу життя та виховання нових громадян екологічного, духовно 
єдиного світу. Вивчення особливостей флори та фауни 
Нікопольського краю. Виховання гуманного та бережливого 
ставлення до природи. Проведення систематичних спостережень за 
представниками тваринного та рослинного світу 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Нікополь та Нікопольський район 

Стислий опис 
проекту 

У місті створено Еколого-натуралістичний центр, мета якого – 
виховання в юних нікопольчан екологічної свідомості, любові до 
усього живого, бережливого ставлення до флори та фауни. Однак для 
більш розгалуженої роботи центру з усіма громадянами необхідно 
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зміцнити матеріально-технічну базу закладу, відкрити додаткові 
відділи зоопарку, розширити тераріум, акваріум, створити 
екологічний музей, розширити дендропарк 

Очікувані 
результати 

Залучення всіх верств громади міста до природоохоронних заходів 
щодо збереження довкілля Нікопольського регіону. 
Сприяння професіональному самовизначенню учнів. 
Використання музею природи у навчально-виховному процесі 
дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів 
освіти. 
Проведення масових еколого-натуралістичних заходів. 
Створення Червоної книги Нікопольського регіону. 
Розвиток на базі центру екологічного туризму, мета якого – 
пропагування здорового способу життя та виховання нових громадян 
екологічного, духовно єдиного світу 

Ключові заходи 
проекту 

Формування навичок дослідної та пошукової роботи.  
Виховання у дітей та учнівської молоді біотичного, дбайливого, 
раціонального ставлення до тварин зокрема та природи у  цілому. 
Розширення уявлень дітей про різновиди тваринного екзотичного 
світу 
Висвітлення сучасного стану природних ресурсів, рідкісних видів 
тваринного та рослинного світу Нікопольського району 
Використання музею, дендропарку як методичного центру 
природоохоронної роботи з населенням, державними та молодіжними 
організаціями 

Період здійснення березень 2015 р. – жовтень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 500 500 1500 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, приватний бізнес 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Відділ освіти та науки виконкому Нікопольської міськради, 
підприємства всіх форм власності 

Інше  
 
 
Проекти напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної 
енергетики 
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.25. Формування громадської думки щодо переваг застосування 

локальних проектів відновлювальної енергетики 
Цілі проекту Забезпечення інформаційного супроводу широких верст населення та 

виробників щодо переваг від упровадження локальних проектів 
відновлювальної енергетики. 
Формування переліку проектів відновлювальної енергетики, 
економічна складова яких є привабливою, що зумовлює переваги у їх 
реалізації та практичному впровадженні. Виявлення особливостей 
об’єктів з реалізації локальних проектів відновлювальної енергетики 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Втілення у практичну діяльність результатів проекту передбачає 
виконання таких завдань: 
здійснення систематизації, аналізу та опису об’єктів, що містять 
резерви з підвищення показників енергоефективності, шляхом 
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використання традиційних енергоресурсів та відновлювальних 
джерел енергії; 
виділення економічної складової для оцінювання перспективності та 
привабливості елементів та процесів відновлювальної енергетики у 
конкретних умовах реалізації 

Очікувані 
результати 

Створення каталогізованого опису об’єктів, що містять резерви з 
підвищення показників енергоефективності шляхом використання 
традиційних енергоресурсів та відновлювальних джерел енергії 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка методології здійснення експертно-технічного та 
економічного аналізу привабливості та ефективності локального 
проекту відновлювальної енергетики. 
Створення каталогу об’єктів, що містять резерви з підвищення 
показників енергоефективності сумісного використання традиційних 
енергоресурсів та відновлювальних джерел енергії. 
Організація та проведення семінарів у районах та містах області 
інформаційно-просвітницьких заходів (наприклад: форумів, 
конференцій, тренінгів, „круглих столів”, ярмарків, виставок) щодо 
популяризації екологічно орієнтованих технологій та продуктів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
250 500 250 1000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, державний бюджет, приватні підприємства (через 
механізми КСП та ДПП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських 
територій ОДА, вищі навчальні заклади, громадські організації, 
науково-дослідні центри, органи місцевого самоврядування, районні 
державні адміністрації 

Коментарі Ураховуючи те, що потужність елементів відновлювальної 
енергетики є обмеженою, найбільш доцільним є впровадження їх 
одночасно з класичними енергетичними підходами 

 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.26. Енергоаудит будівель спільної комунальної власності 

територіальних громад 
Цілі проекту Проведення енергоаудиту 67 будівель 15 закладів департаменту 

соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА, які повністю 
утримуються за рахунок коштів бюджету. 
Оформлення 67 енергетичних паспортів будівель 15 закладів 
соціальної сфери департаменту соціального захисту населення 
Дніпропетровської ОДА. 
Розробка проектно-кошторисної документації санації 67 будівель  
15 закладів департаменту соціального захисту населення 
Дніпропетровської ОДА. 
Як наслідок – отримання можливості фінансування проектів 
енергоефективності – проведення санації будівель департаменту 
соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА за рахунок 
коштів загальнодержавної програми з енергозбереження та 
енергоефективності 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації є балансоутримувачем 108 будівель 
15 закладів соціальної сфери, які розташовані у віддалених від 
обласного центру районах, загальна опалювальна площа яких 
становить 84 437,39 кв. м. 
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Роботам із проведення енергетичних обстежень (енергоаудитів) 
підлягає 67 будівель 15 закладів, загальна опалювальна площа яких 
становить 71833,25 кв. м, з видачею 67 енергетичних паспортів 
будівель закладів соціальної сфери. 
Після проведення цієї роботи буде розроблена проектно-кошторисна 
документація з метою реалізації проектів енергоефективності − 
проведення санації будівель установ, які повністю утримуються  за 
рахунок коштів бюджету 

Очікувані 
результати 

Створення прикладів реалізації пілотних проектів  
енергоефективності − проведення санації будівель департаменту 
соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА. 
Приведення до належного стану згідно з чинним законодавством 
України будівель закладів соціальної сфери, які розташовані у 
віддалених від обласного центру районах. 
Розповсюдження набутого досвіду на інші території області 

Ключові заходи 
проекту 

Проведення енергетичних обстежень (енергоаудитів) 67 будівель  
15 закладів департаменту соціального захисту населення 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
Оформлення за результатами енергоаудитів 67 енергетичних 
паспортів будівель 15 закладів департаменту соціального захисту 
населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
Розробка проектно-кошторисної документації санації 67 будівель 
15 закладів департаменту соціального захисту населення 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
Створення методичної бази, підготовка та започаткування 
інформаційно-просвітницької кампанії у громадах. 
Узагальнення та розповсюдження досвіду запровадження пілотних 
проектів енергоефективності − проведення санації будівель установ, 
які повністю утримуються за рахунок коштів бюджету 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
280 2720 0 3000 

Джерела 
фінансування 

Державний, обласний, місцеві бюджети, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровська обласна рада, департамент соціального захисту 
населення ОДА, громадські організації 

Коментарі  
 
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.27. Впровадження принципів енергоефективності в 

територіальних громадах 
Цілі проекту Підвищення енергоефективності Дніпропетровської області шляхом 

здійснення заходів контролю енергоспоживання – енергетичного 
менеджменту в муніципалітетах. 
Підвищення культури споживання енергоресурсів та зменшення 
енерговитрат у громадах. 
Поліпшення обізнаності держслужбовців і службовців ОМС щодо 
аналізу енерговитрат та необхідності енергозбереження 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Підвищення культури споживання енергоресурсів є одним з важливих 
факторів зниження енерговитрат. Енергетичний менеджмент − 
невід’ємна частка економічно ефективної системи управління 
ресурсами. 
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Він потрібен для зменшення високих витрат на енергію у державному 
секторі. 
Проект поширюватиме інформацію і знання про енергетичний 
менеджмент. 
Проект покликаний розробити методологію та запровадити елементи 
освіти у сфері енергетичного менеджменту та енергоефективності. 
Його результатом буде підготовка відповідної методології 
впровадження енергетичного менеджменту в 20 пілотних громадах 
міст Дніпропетровської області й розробка та пропонування моделі 
самоорганізації громад із метою кращого контролю за споживанням 
енергії та підвищення ефективності її використання. 
Крім 20 пілотних громад, є потенціал для відтворення проекту на 
інших територіях області, що дозволить проаналізувати результати та 
поширити досвід пілотної ініціативи на інші території області 

Очікувані 
результати 

Передання знань та навичок у сфері енергетичного менеджменту 
представникам відібраних територіальних громад (муніципалітетів). 
Упровадження системи енергетичного менеджменту в 20 пілотних 
громадах. 
Поліпшення енергетичного менеджменту у відібраних громадах. 
Створення методичної бази „Енергоменеджмент у муніципалітетах” у 
20 пілотних громадах. 
Підготовка та започаткування інформаційно-просвітницької кампанії 
у пілотних громадах. 
Підвищення культури енергоспоживання та обізнаності населення з 
питань енергоефективності та енергетичного менеджменту в  
20 пілотних громадах 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка навчальної програми „Енергоменеджмент у 
муніципалітетах”. 
Розробка критеріїв та відбір 20 пілотних громад. 
Навчання представників 20 пілотних громад. 
Розробка методичних рекомендацій з енергетичного менеджменту. 
Упровадження й застосування процедур енергетичного менеджменту 
в муніципальних будівлях. 
Підготовка інформаційних матеріалів, проведення агітаційної роботи 
серед населення. 
Узагальнення досвіду пілотної ініціативи та його розповсюдження на 
інші території області 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
400 800 800 2000 

Джерела 
фінансування 

Обласний, місцевий бюджети, приватні підприємства (через механізм 
КСП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровська обласна рада, громадські організації 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.28. Використання біомаси для теплопостачання комунальних 

закладів 
Цілі проекту Створення енергоефективної системи опалення та підігріву води у 

комунальних закладах області, яка буде забезпечувати економію 
бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та одночасно дозволить 
підвищити якість послуг, що надаються населенню 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 
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Короткий опис 
проекту 

У сільській місцевості об’єкти соціальної сфери часто розміщуються у 
старих будівлях, система теплопостачання яких за роки експлуатації 
прийшла у непридатний стан. До того ж, через старі вікна та двері 
здійснюється значна втрата тепла. Таким чином, при високих 
витратах на енергію температура у будівлях у зимовий період не 
досягає норми, а стан інфраструктури ще погіршується. У місцевому 
бюджеті не вистачає коштів на модернізацію системи опалення і на 
утеплення будівель. Через невідповідний нормам температурний 
режим у зимовий період доступ жителів до соціальних послуг 
ускладнений. 
Проект передбачає впровадження ефективних механізмів 
виробництва і збереження тепла й економії ресурсів на 10 пілотних 
об’єктах соціальної сфери Дніпропетровської області за рахунок 
використання місцевих видів палива. Головну мету проекту 
планується реалізувати у три етапи: 
1. Досягнення ефективного збереження тепла за рахунок 
термоізоляції будівлі, заміни віконних та дверних конструкцій у 
будівлях. 
2. Установлення енергоефективних піролізних котлів, які працюють 
на соломі, пілетах, дровах, відходах деревопереробки та побутових 
відходах, у пілотних громадах, де відсутнє централізоване опалення. 
3. Популяризація та поширення досвіду реалізації демонстраційних 
проектів серед інших районів Дніпропетровської області за 
допомогою місцевих та національних ЗМІ. 
Піролізний котел (газогенераторний котел): різновид 
твердопаливного, як правило, водогрійного котла, в якому паливо 
(наприклад, дрова) та леткі речовини, що виходять з нього, згоряють 
роздільно. У піролізних котлах викид СО в атмосферу практично 
відсутній, хіба що у період первісного запуску й розігріву системи, 
що є дуже важливим екологічним показником 

Очікувані 
результати 

Забезпечення на об’єктах соціальної сфери температурного режиму та 
гарячої води, які відповідають санітарним нормам. 
Цілорічне надання медичних/соціально-культурних послуг 
населенню. 
Скорочення викидів СО2 за рахунок використання екологічно чистих 
технологій і зниження споживання енергії на об’єктах. 
30% економії фінансових ресурсів на опалення приміщень 
комунальних закладів. 
50% економії фінансових ресурсів на обігрів води. 
Завдяки реалізації запропонованих енергозбережних заходів 
очікується значна економія енергоносіїв та бюджетних коштів, що 
дасть змогу спрямувати зекономлені фінансові ресурси на інші 
нагальні питання життєзабезпечення суспільства 

Ключові заходи 
проекту 

Оголошення обласного конкурсу, визначення на конкурсних засадах 
22 пілотних громад області. 
Проведення навчання для місцевих спеціалістів. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Установлення обладнання. 
Проведення інформаційної кампанії для населення. 
Організація ознайомчих візитів для представників інших районів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1500 5000 5000 11500 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцевий бюджети, Всеукраїнський конкурс проектів 
місцевого самоврядування, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Місцеві ради пілотних громад, місцеві громадські організації, 
Дніпропетровська обласна рада, ГО „Ліга енергоефективності 
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України” 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.29. Забезпечення гарячого водопостачання до дитячих 

навчальних закладів, використовуючи сонячну енергію 
Цілі проекту Підвищення енергоефективності 

Забезпечення економії бюджетних коштів за рахунок запровадження 
екологічно чистих технологій для приготування гарячої води у 
комунальних ДНЗ 
 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Дитячі навчальні заклади потребують значної кількості гарячої води 
для догляду за дітьми. Тому завдання полягає у тому, щоб 
забезпечити дитячі садки необхідною кількістю гарячої води, за 
умови раціонального використання енергетичних ресурсів, і, 
відповідно, бюджетних коштів. 
В якості джерела альтернативної енергії, що забезпечує цілорічне 
приготування гарячої води, для таких закладів найбільш ефективно 
застосувати сонячну енергію, а саме – вакуумні трубчасті колектори з 
тепловою трубою – останнє покоління сонячних колекторів, які 
дозволяють отримати теплову енергію незалежно від температури 
навколишнього середовища у години сонячного освітлення. При 
недостатній кількості теплової енергії, що надходить від сонячних 
колекторів, за сигналом контролера підключаються електричні ТЕНи. 
Для оптимізації витрат пропонується перейти на 3-тарифну модель 
споживання електричної енергії. 
У результаті застосування цієї технології очікується економічний 
ефект зниження енергоспоживання на приготування гарячої води у 
середньому на 30 – 50% за розрахунковий рік. Використання 
запропонованих технологій також матиме екологічний ефект.  У 
рамках проекту буде проведена інформаційна кампанія серед 
населення, що, зокрема, включатиме тематичні заняття для 
вихованців ДНЗ 

Очікувані 
результати 

Забезпечення дитячих навчальних закладів гарячою водою. 
Поліпшення побутових умов виховання дітей у ДНЗ. 
Скорочення викидів СО2 за рахунок використання екологічно чистих 
технологій. 
Забезпечення 40% економії фінансових ресурсів при обігріві води 

Ключові заходи 
проекту 

Оголошення обласного конкурсу, визначення на конкурсних засадах 
22 пілотних громад області. 
Проведення навчання для місцевих спеціалістів. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Установлення обладнання. 
Проведення інформаційної кампанії для населення. 
Проведення занять з вихованцями ДНЗ щодо питань екології та 
альтернативних джерел енергії. 
Організація ознайомчих візитів для представників інших районів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1200 4000 4200 9400 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцевий бюджети, Всеукраїнський конкурс проектів 
місцевого самоврядування, приватні підприємства (через механізм 
КСП), проекти та програми МТД 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Ключові учасники 
реалізації проекту 

Місцеві ради пілотних громад, Дніпропетровська обласна рада, ГО 
„Ліга енергоефективності України” 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.30. Модернізація вуличного освітлення з використанням 

світлодіодних технологій 
Цілі проекту Запровадження енергоефективних технологій у вуличному освітленні 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

Для невеликих міст типові проблеми з вуличним освітленням. Для 
освітлення в основному використовуються дугові ртутні 
люмінесцентні лампи (ДРЛ). Використання цих енергоємних ламп 
вимагає великих витрат електроенергії, які, у свою чергу, призводять 
до браку коштів на підтримку мереж. Крім цього через слабку 
освітленість вулиць у населених пунктах існує небезпека травматизму 
й підвищеного рівня злочинності у вечірній і нічний час, а також 
зростає ймовірність ДТП. 
Відповідний проект передбачає реалізацію пілотних ініціатив у 10 
громадах району, зокрема, провести реконструкцію вуличного 
освітлення із заміною ламп ДРЛ на світлодіодні лампи. 
Розрахунковий термін експлуатації світлодіодних ламп – не менше              
10 років. Час включення та виключення програмується при монтажі 
системи й може змінюватися під час експлуатації за бажанням 
замовника. Система повністю автономна, практично не вимагає 
обслуговування під час експлуатації. Після установки таких 
світильників у десять разів знижується енергоспоживання, надалі 
скорочуються витрати на обслуговування. Лампи працюють в 
екстремальних умовах експлуатації (ударні навантаження, вібрації, 
складні кліматичні умови, відхилення напруги живлення, у діапазоні 
85 – 260 вольт). 
Система монтується як на нові опори, так і на опори, що були 
встановлені раніше. Може встановлюватися для освітлення вулиць 
(замість ДРЛ), прибудинкових територій, територій шкіл і 
дошкільних установ, клінічних установ, у будинках і на об’єктах 
комунальної та інших форм власності 

Очікувані 
результати 

Зниження споживання електроенергії (для освітлення громади) – у        
10 разів. 
Підвищення якості освітлення за рахунок високих оптичних 
характеристик світлодіодів, що у 10 – 15 разів вище, ніж у ламп 
розжарювання. 
Забезпечення тривалого терміну експлуатації обладнання (50000 
годин), що у 50 разів вище, ніж у ламп розжарювання. Зниження 
експлуатаційних витрат на обслуговування вуличного освітлення. 
Вирішення проблеми утилізації ламп із вмістом ртуті. 
Поліпшення зовнішнього вигляду міста/села. 
Значне збільшення безпеки дорожнього руху у вечірній і нічний час. 
Зниження рівня вандалізму на пам’ятних місцях та у місцях 
відпочинку, зниження рівня злочинності. 
Зниження споживання електроенергії дозволяє раціонально 
використовувати природні ресурси для виробництва електроенергії, 
що, у свою чергу, знижує викиди СО2 в атмосферу 

Ключові заходи 
проекту 

Організація обласного конкурсу, визначення на конкурсних засадах 
22 пілотних громад області, де буде проведена часткова 
реконструкція вуличного освітлення. 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Проведення навчання для місцевих спеціалістів. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Установлення обладнання. 
Проведення інформаційної кампанії для населення. 
Організація ознайомчих візитів для представників інших районів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
900 4500 4000 9400 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, Всеукраїнський конкурс 
проектів місцевого самоврядування, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Місцеві ради пілотних громад, місцеві громадські організації, 
Дніпропетровська обласна рада, ГО „Ліга енергоефективності 
України” 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.31. Упровадження системи моніторингу споживання 

енергоресурсів на об’єктах КЗ та КУ Дніпропетровської обласної 
ради 

Цілі проекту Підвищити ефективність споживання енергоресурсів об’єктами 
бюджетної сфери. 
Скоротити споживання енергоресурсів на 7% за рахунок 
упровадження системи енергомоніторингу та приладів обліку на 
об’єктах комунальних закладів та установ Дніпропетровської 
обласної ради 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

В умовах критичної енергетичної ситуації в Україні та суттєвої 
нестачі природного газу для виробництва теплової енергії виникає 
загроза повноцінного функціонування, насамперед, об’єктів 
соціальної сфери. 
Зважаючи на це, першочерговими завданнями є впорядкування 
споживання енергетичних ресурсів та жорсткий контроль за 
енергоспоживанням у зазначених закладах. Найбільш дієвим 
інструментом, що забезпечує контроль та раціональне використання 
енергетичних ресурсів, є система енергетичного моніторингу. 
Світовий досвід свідчить про те, що ефективна система моніторингу 
та контролю споживання енергоресурсів може скоротити споживання 
енергоресурсів від 5% до 10%. 
Комунальними закладами та установами ДОР у 2013 році було 
витрачено близько 358 млн грн на оплату послуг з енергопостачання 
на близько 2000 об’єктах (будівлях). Упровадження системи 
моніторингу може скоротити витрати на енергоресурси приблизно на 
25 млн грн на рік. 
Орієнтовна вартість упровадження системи складається із: 
створення автоматизованого робочого місця та підключення об’єктів 
до спеціалізованого програмного забезпечення (від 3 тис. грн за 
одиницю на рік); 
створення аналітичного центру, для контролю за енергоспоживанням 
у межах установлених питомих норм споживання. (400 тис. грн на 
рік) 

Очікувані 
результати 

Створення ефективної системи обліку та контролю за споживанням 
енергоресурсів комунальними закладами та установами ДОР. 
Щорічний економічний ефект від упровадження системи – до 25 млн 
грн, за рахунок контролю дотримання питомих норм споживання, 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
підвищення оперативності реагування на позаштатні/аварійні ситуації 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення відповідального виконавця заходів. 
Визначення об’єктів для впровадження системи моніторингу. 
Створення системи моніторингу та контролю 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1900 1900 3800 7600 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Профільні департаменти ОДА (галузь освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, ЖКГ), комунальні заклади й установи 
ДОР 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.32. Переведення закладів охорони здоров’я міста 

Дніпропетровська на індивідуальне опалення 
Цілі проекту Заміщення природного газу у виробництві теплової енергії для 

закладів охорони здоров’я, що розміщені на території міста 
Дніпропетровська, та зменшення витрат на послуги теплопостачання 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область. 
Об’єкти впровадження: 
КЗ „Клінічний онкологічний диспансер” ДОP; 
КЗ „Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі 
стаціонаром” ДОP; 
КЗ „Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр 
оториноларингології та офтальмології” ДОP; 
КЗ „Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” ДОP 

Короткий опис 
проекту 

Будівництво індивідуальних модульних котелень на твердому паливі, 
з подальшим постачанням тепла, гарячої води й пари кінцевому 
споживачеві – комунальним закладам охорони здоров’я 
Дніпропетровської обласної ради. 
Упровадження заходу за рахунок коштів інвестора. 
Істотною умовою для залучення інвестора є вимога щодо надання 
послуг за тарифом на 10% нижчим, від установленого 

Очікувані 
результати 

Зниження залежності від природного газу сфери теплопостачання. 
Забезпечення кінцевого споживача теплом, гарячою водою й парою 
цілий рік, без прив’язки до опалювального сезону. 
Скорочення витрат на послуги з теплопостачання зазначених об’єктів 
не менш ніж на 10% (орієнтовний економічний ефект у цінах               
2013 року – близько 500 тис. грн.) 

Ключові заходи 
проекту 

Проведення інвестиційного конкурсу для визначення компанії – 
постачальника теплоенергії для закладів охорони здоров’я (за умови 
зниження тарифів не менш ніж на 10%) на підставі рішення сесії ДОP. 
Розробка й затвердження конкурсної документації. 
Визначення інвестора. 
Упровадження заходів із переведення закладів охорони здоров’я                 
м. Дніпропетровська на індивідуальне опалення 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
  0  

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні кошти підприємств 
(через механізм КСП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент охорони здоров’я ОДА, департамент житлово-
комунального господарства та будівництва ОДА, відділ з питань 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
правового забезпечення, корпоративних прав та відносин власності  
виконавчого апарату ДОP, відділ бухгалтерського обліку і фінансів 
виконавчого апарату ДОP, КЗ „ДІА” ДОР” 

Коментарі  
 
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.33. Термомодернізація об’єктів житлового фонду міста 

Дніпропетровська 
Цілі проекту Реалізація проекту з комплексної термомодернізації 

багатоповерхового житлового будинку. Зниження питомого 
споживання теплоенергії об’єктами житлового фонду 
м. Дніпропетровська на 40% 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Громади Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Упровадження демонстраційного об’єкта дозволить налагодити 
модель залучення громадськості до вирішення проблем модернізації 
житлового фонду та енергозбереження, залучати кошти співвласників 
багатоповерхових будинків та грантових організацій для 
фінансування заходів з енергоефективності. 
Термомодернізація пілотного об’єкта включатиме виконання низки 
заходів: 
утеплення огороджувальних конструкцій (зовнішніх стін, горищних 
перекриттів тощо); 
заміну застарілих вікон і вхідних дверей на енергоефективні; 
установку індивідуальних теплових пунктів; 
модернізацію внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого 
водопостачання; 
установку радіаторних термостатів на всі опалювальні прилади у 
будівлі; 
організацію поквартирного обліку спожитої теплової енергії 

Очікувані 
результати 

Зниження залежності від природного газу сфери теплопостачання. 
Забезпечення надійності системи теплопостачання та тепловий 
комфорт для мешканців у період зростаючих цін на опалення. 
Зниження споживання природного газу в секторі централізованого 
теплопостачання. 
Створення моделі співпраці з ОСББ для можливості тиражування 
подібних проектів 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення ОСББ для впровадження проекту. 
Підготовка проектної документації. 
Визначення джерел фінансування, у т.ч. грантодавця. 
Упровадження заходів з комплексної термомодернізації 

Період реалізації січень – грудень 2015 року 
Вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
4200 0 0 4200 

Джерела 
фінансування 

Кошти обласного бюджету, грантові кошти, кошти ОСББ 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 
ОДА, профільні відділи виконавчого апарату Дніпропетровської 
обласної ради, ОСББ 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.34. Реконструкція об’єктів теплопостачання КП 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
„Дніпротеплоенерго” ДОР” та їх диспетчеризація 
(у рамках проекту МБРР „Підвищення енергоефективності в секторі 
централізованого теплопостачання України”) 

Цілі проекту Сприяти зменшенню екологічного навантаження у 
місті Дніпропетровську. 
Підвищити ефективність роботи системи теплозабезпечення. 
Знизити виробничі витрати за рахунок упровадження 
енергозбережного обладнання та стабільного функціонування 
підприємства 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Дніпропетровськ 

Короткий опис 
проекту 

Комплексна реконструкція 26 об’єктів теплопостачання у місті 
Дніпропетровську, що включає заміну неефективних газових котлів 
на альтернативні, заміну теплових мереж; установлення 
індивідуальних та центральних теплових пунктів та диспетчеризацію 
котельних 

Очікувані 
результати 

Зменшення шкідливих викидів у атмосферу за проектом (сумарно за 
20 років): 171 тис. тонн CO2. 
Заміна обладнання та мережі протягом 5 років, що дозволить 
забезпечити безаварійне використання потужностей. 
Зменшення споживання газу за проектом (сумарно за 20 років): на 
62 млн м³, або з урахуванням використання пелет у обсязі 41 тис. 
тонн, загальна економія палива становитиме 328 млн грн. 
Економія електроенергії за проектом (сумарно за 20 років): 
25,5 ГВт/год або 34 млн грн 

Ключові заходи 
проекту 

Заміна 35 газових котлів на сучасні. 
Упровадження 10 пелетних котлів, 3 електричних котлів, 9 сонячних 
колекторів, 26 систем хімводоподготовки. 
Упровадження 3 центральних теплових пунктів та 51 індивідуального 
теплового пункту. 
Заміна 52 мережевих насосів на сучасні. 
Будівництво 7 будівель котелень. 
Заміна 18 км теплових мереж. 
Упровадження диспетчеризації на 26 об’єктах теплопостачання 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 
 

2015 2016 2017 Разом 
1972 6121 14137 22230 

Джерела 
фінансування 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – 17453 тис. дол. США, 
Фонд чистих технологій – 4777 тис. дол. США 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Фонд чистих 
технологій, Міністерство фінансів України, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, Дніпропетровська обласна рада, КП 
„Дніпротеплоенерго” ДОР” 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.35. Термомодернізація будівель комунального закладу 

„Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” 
Цілі проекту Зниження питомого споживання теплоенергії та пов’язаних витрат 

об’єктами комунального закладу „Дніпропетровська обласна клінічна 
лікарня ім. І.І. Мечникова” до 40 %. 
Підвищення комфортності перебування персоналу та відвідувачів 
закладу 



82 
 

Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Територіальні громади Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Комунальний заклад „Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
ім. І.І. Мечникова” у 2013 році витратив близько 19 млн грн на 
оплату за послуги з теплопозабезпечення. В умовах зростання 
тарифів на опалення зазначені витрати в опалювальний період               
2014 –2015 року можуть становити до 30 млн грн і будуть щорічно 
зростати пропорційно підвищенню тарифів на теплопостачання. 
Термомодернізація будівель закладу може значно скоротити 
споживання та зазначені витрати до 40% (або 7,6 млн грн /рік у цінах 
2013 р.). 
Кошти для реалізації проекту планується залучити від міжнародних 
фінансових інституцій під низький відсоток та на тривалий час (від 
1% річних на строк від 20 років). Джерелом погашення залучених 
коштів може стати економія на споживанні теплової енергії 

Очікувані 
результати 

Зниження питомого споживання теплоенергії та пов’язаних витрат 
об’єктами комунального закладу „Дніпропетровська обласна клінічна 
лікарня ім. І.І. Мечникова” до 40 %. 
Підвищення комфортності перебування персоналу та відвідувачів 
закладу. 
Налагодження механізму впровадження комплексних проектів 
термомодернізації будівель комунальних закладів та установ ДОР з 
залученням коштів міжнародних фінансових інституцій (МФІ) 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка фінансової моделі та ТЕО проекту. 
Підготовка необхідної документації для залучення коштів від МФІ. 
Підготовка проектної документації. 
Прийняття відповідних рішень Обласної ради. 
Упровадження заходів із комплексної термомодернізації 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
2000 26000 24000 52000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти МФІ 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 
ОДА, департамент охорони здоров’я ОДА, профільні відділи 
виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.36. Система моніторингу мікроклімату, контролю 

енергоресурсів, видачі рекомендацій з ефективного використання 
енергоресурсів та застосування заходів щодо збільшення 
енергоефективності для домогосподарств (побутових 
користувачів) і малих підприємств (до 30 осіб) 

Цілі проекту Облік і візуалізація параметрів мікроклімату і споживаних 
енергоресурсів (електрика, газ, вода) у реальному часі. 
Економія та оптимізація розподілу ресурсів за допомогою 
персональних рекомендацій. 
Популяризація енергозбереження серед домогосподарств і дрібних 
підприємств. 
Інтеграція з сервісами он-лайн платежів за ЖКГ (mega-billing.com, 
privat 24.ua й подібними сервісами оплати комунальних послуг) 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Проект децентралізований і може бути застосований в будь-якому 
населеному пункті Дніпропетровської області. Запуск пілотного 
проекту простіше проводити у місті Дніпропетровську для більш 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
швидкого зворотного зв'язку, підтримки та розвитку 
 

Стислий опис 
проекту 

Більшість домогосподарств не можуть економити енергоресурси тому 
що не ведуть точний облік споживання, а просто платять за 
рахунками наприкінці місяця. Так само більшість людей не розуміють 
як вони можуть вплинути на споживання ресурсів. Мета проекту 
впровадження культури ефективного енергоспоживання за 
допомогою постійного обліку ресурсів, прогнозування споживання 
ресурсів на протязі місяця й видача персональних рекомендацій 
стосовно збільшення енергоефективності за допомогою повідомлень 

Очікувані 
результати 

Досягнення домогосподарствами економії у споживанні електрики, 
газу та води на рівні 10 – 30%. 
Економія 30000 домогосподарств щорічно 43,2 млн грн після 
впровадження проекту. 
Підвищення регулярності надходжень платежів за спожиті 
енергоресурси. 
Покліпшення іміджу обласних адміністрацій і структур ЖКГ у 
громадян. 
Створення нових інструментів для донесення інформації структур 
ЖКГ та взаємодії з домогосподарствами 

Ключові заходи 
проекту 

Створення при управлінні ЖКГ ОДА постійно діючої робочої групи з 
розробки та впровадження пілотного проекту. 
Створення 100 прототипів пристроїв і адаптованого WEB-сервісу для 
пілотного проекту. 
Запуск пілотного проекту в домогосподарствах з різною соціальною 
структурою та підтвердження ефективності застосування проекту. 
Прийняття  робочою групою за результатами виконання пілотного 
проекту рішення про напрями розвитку WEB-сервісу та обладнання 
для збору й аналізу інформації. 
Доопрацюваня за результатами пілотного проекту WEB-сервісу і 
вироблення 1000 серійних пристроїв для впровадження у 
домогосподарствах міста Дніпропетровська. 
Проведення глибокого аналізу результатів упровадження проекту у 
взаємодії з домогосподарствами, обласною адміністрацією та 
структурами ЖКГ і оцінювання запуску проекту в області. 
Виготовлення пристроїв для впровадження проекту в                              
30000 домогосподарств області 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
720 3300 12750 16770 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, гранти, приватні інвестиції 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

ОДА (сприяння й фінансування), структури ЖКГ (сприяння); стартап 
ecoinsave.com (продукт – WEB-сервіс для користувачів), 
стартап arduino-cloud.com і wattcms.com (продукт – обладнання для 
збору й аналізу інформації) 

 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.37. Реконструкція котельні, з установленням твердопаливних 

котлів, будівництво складу палива, для використання біопалива на 
котельні КПТМ „Криворіжтепломережа” 

Цілі проекту Заміщення природного газу відновлювальними джерелами енергії, 
заміна застарілих енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої 
енергетичної залежності 



84 
 

Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг 

Стислий опис 
проекту 

Установлення нових твердопаливних котлів, замість тих, що 
працюють з використанням природного газу на котельні КПТМ 
„Криворіжтепломережа” 

Очікувані 
результати 

Заміщення природного газу відновлювальними джерелами енергії, 
заміна застарілих енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої 
енергетичної залежності 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка проектно-кошторисної документації. 
Реалізація проекту. 
Висвітлення результатів упровадження проекту в засобах масової 
інформації 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
6600 0 0 6600 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, державний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Виконком Криворізької міської ради 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.38. Реконструкція ТРП 119 та будівництво 5 блочно-модульних 

котелень з виведенням з експлуатації котельні № 6 
ДП „Криворізька теплоцентраль” 

Цілі проекту Раціональне використання наявних ПЕР, заміна застарілих 
енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої енергетичної 
залежності 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг 

Стислий опис 
проекту 

Пропонується будівництво котелень на базі ТРП 119 та 5 БМК із 
виведенням з експлуатації котельні № 6, ПНС та ділянки 
магістрального трубопроводу діаметром 600 мм, протяжністю 5000 м 

Очікувані 
результати 

Раціональне використання наявних ПЕР, заміна застарілих 
енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої енергетичної 
залежності 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка проектно-кошторисної документації. 
Реалізація проекту. 
Висвітлення результатів упровадження проекту в засобах масової 
інформації 

Період здійснення січень 2016 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 0 69700 69700 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, державний бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Виконком Криворізької міської ради 

Коментарі  
 
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.39. Реконструкція котельні „ОПМС-80” КПТМ 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
„Криворіжтепломережа” щодо використання біопалива (у т. ч. 
використання в якості палива відходів санітарної обрізки дерев) 

Цілі проекту Заміщення природного газу місцевими джерелами палива й енергії, 
заміна застарілих енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої 
енергетичної залежності 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг 

Стислий опис 
проекту 

Установлення нових твердопаливних котлів, замість тих, що 
працюють на природному газі 

Очікувані 
результати 

Заміщення природного газу місцевими джерелами палива й енергії, 
заміна застарілих енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої 
енергетичної залежності 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка проектно-кошторисної документації. 
Реалізація проекту. 
Висвітлення результатів упровадження проекту в засобах масової 
інформації 

Період здійснення січень 2015 р. – липень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
8530 0 0 8530 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, державний бюджет, місцевий бюджет, 
міжнародний донор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Виконком Криворізької міської ради, DemoUkraina DH 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.40. Будівництво локальних районних котелень та виведення з 

експлуатації котельні „КМК» КПТМ „Криворіжтепломережа” 
Цілі проекту Раціональне використання наявних ПЕР, заміна застарілих 

енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої енергетичної 
залежності, надійність теплопостачання у декілька районів міста 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг 

Стислий опис 
проекту 

За системою теплопостачання котельні КМК перейти із 
централізованої системи на помірно централізовану шляхом 
виведення із експлуатації існуючої котельні. Для забезпечення 
споживачів тепловою енергією побудувати 4 локальних районних 
котельні 

Очікувані 
результати 

Зменшення зовнішньої енергетичної залежності, раціональне 
використання наявних ПЕР, заміна застарілих енерговитратних 
технологій 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка проектно-кошторисної документації. 
Реалізація проекту. 
Висвітлення результатів упровадження проекту в засобах масової 
інформації 

Період здійснення січень 2016 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 70000 71857 141857 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, 
міжнародний донор 
 

Ключові учасники Виконком Криворізької міської ради, Європейський інвестиційний 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
реалізації проекту банк, Фонд Е5Р 
Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.41. Будівництво котелень на базі ТРП №№ 37, 38, 96, 97 з 

одночасним виведенням з експлуатації котельні № 2 та з 
будівництво ділянки магістрального трубопроводу ДП 
„Криворізька теплоцентраль” з підключенням споживачів селища 
Довгинцеве до котельні по вул. Обнорського, 78 

Цілі проекту Раціональне використання наявних ПЕР, заміна застарілих 
енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої енергетичної 
залежності 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг і Криворізький район 

Стислий опис 
проекту 

Будівництво котелень на базі ТРП №№ 37, 38, 96 та 97 потужністю  
13 Гкал/год. та виведення з експлуатації ділянки магістрального 
трубопроводу № 2 діаметром 800 – 400 мм, протяжністю 2 700 м. 
Підключення споживачів селища Довгинцеве з тепловим 
навантаженням 5,2 Гкал/год до котельні по вул. Обнорського, 78, яка 
перебуває на балансі КП „Криворіжтепломережа”, виведення з 
експлуатації ділянки магістрального трубопроводу діаметром 500 мм, 
протяжністю 2 900 м 

Очікувані 
результати 

Раціональне використання наявних ПЕР, заміна застарілих 
енерговитратних технологій, зменшення зовнішньої енергетичної 
залежності. 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка проектно-кошторисної документації. 
Реалізація проекту. 
Висвітлення результатів упровадження проекту в засобах масової 
інформації 

Період здійснення січень 2016 р. – липень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 10610 0 10610 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, державний бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Виконком Криворізької міської ради, Європейський інвестиційний 
банк 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.42. Використання міських каналізаційних стоків для потреб 

гарячого водопостачання міста, за допомогою теплонасосних 
установок 

Цілі проекту Заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії, 
зменшення зовнішньої енергетичної залежності 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Територіальні громади Дніпропетровської області 

Стислий опис 
проекту 

Використання міських каналізаційних стоків для потреб гарячого 
водопостачання міста, за допомогою встановлення теплонасосних 
установок 

Очікувані 
результати 

Заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії, 
зменшення зовнішньої енергетичної залежності 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка проектно-кошторисної документації. 
Реалізація проекту. 
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Висвітлення результатів упровадження проекту в засобах масової 
інформації 

Період здійснення вересень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
0 46340 0 46340 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, державний бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Виконком Криворізької міської ради 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.43. Упровадження автоматизованої системи 

енергоменеджменту в бюджетних установах міста Кривого Рогу 
Цілі проекту Запровадження єдиної сучасної системи моніторингу й контролю за 

витратами енергоресурсів у бюджетних установах м. Кривого Рогу; 
автоматизація процесу збору та аналізу даних споживання ТЕР; 
енергозбереження та економія фінансових ресурсів, зменшення 
викидів парникових газів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

м. Кривий Ріг. 
Цільові групи, які отримають вигоди від реалізації проекту: 
бюджетні заклади міста (31 заклад культури та мистецтва, 323 освітні 
заклади, 8 закладів охорони здоров’я, 12 закладів соціального захисту 
та соціального забезпечення), які утримуються за рахунок міського 
бюджету 

Стислий опис 
проекту 

Оскільки Україна належить до енергодефіцитних країн світу, 
залежність від імпорту паливно-енергетичних ресурсів створює 
значний вплив на формування економічної ситуації у країні. Тому 
отримання об’єктивної картини витрат та втрат усіх видів енергії, 
можливість аналізу цієї інформації, прогнозування та управління 
споживанням енергоресурсів має стратегічне значення. Упровадження 
системи автоматизованого обліку енергоресурсів є першим кроком на 
шляху управління енергоспоживанням 

Очікувані 
результати 

Упровадження автоматизованої системи моніторингу 
енергоспоживання у бюджетних установах міста. 
Зниження витрат енергоресурсів за рахунок оперативного виявлення 
й усунення джерел їх втрат. 
Створення інформаційної платформи, на основі аналізу даних якої 
приймаються обґрунтовані управлінські рішення щодо споживання 
енергоресурсів у бюджетних установах. 
Поліпшення енергетичного менеджменту в місті Кривому Розі 

Ключові заходи 
проекту 

Збір та аналіз інформації щодо стану приладів обліку різних типів 
енергії у бюджетних установах. 
Збір та аналіз інформації щодо існуючих автоматизованих систем 
моніторингу енергоспоживання. 
Пошук фінансових ресурсів для впровадження автоматизованої 
системи моніторингу енергоспоживання. 
Упровадження автоматизованої системи моніторингу 
енергоспоживання. 
Проведення аналізу споживання енергетичних ресурсів бюджетними 
установами, у разі необхідності коригування норм споживання. 
Презентація проекту на зборах міських громад. 
Підтримка координації діяльності та промоція результатів проекту 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
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Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1000 5000 2100 8100 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, міжнародні донори 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Міжнародні організації (фінансування), відділ енергоменеджменту 
Криворізького міськвиконкому (управління проектом), КП „Інститут 
розвитку міста” (партнер в управлінні проектом), підприємства – 
надавачі послуг, бюджетні установи міста 

Коментарі  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.44. Одержання біогазу та органо-мінеральних добрив шляхом 

утилізації осадів міських стічних вод 
Цілі проекту Поліпшення екологічного та енергетичного стану Дніпропетровської 

області; упровадження біогазових установок (анаеробного 
зброджування) на міських очисних спорудах 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Міста Дніпропетровської області, де функціонують очисні споруди. 
Упровадження планується у 3 містах Дніпропетровської області: 
Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Кривому Розі 

Стислий опис 
проекту 

Пошук альтернативних джерел енергії у Дніпропетровській області  є 
одним з актуальних питань, що потребує якнайшвидшого наукового 
вирішення. Адже енергетична ситуація, в якій зараз опинилися наша 
область та країна, є надскладною. Важливість проекту полягає ще й у 
тому, що на міських очисних спорудах каналізації Дніпропетровської 
області, на жаль, на теперішній час проблема утилізації осадів стічних 
вод належним чином не вирішена. На сьогодні осади міських очисних 
станцій, що здебільшого, являють собою надлишковий активний мул, 
складують прямо на території очисних споруд, на мулових 
майданчиках, для чого відводяться значні земельні ділянки. І, у 
результаті, вони, розкладаючися, шкідливо впливають на навколишнє 
середовище й шкодять всім живим істотам. Тому проект вирішує три 
нагальні проблеми: утилізація осадів міських стічних вод, отримання 
біогазу з дешевої сировини та одержання органо-мінеральних добрив 
для підвищення врожайності сільськогосподарських угідь 
Дніпропетровської області 

Очікувані 
результати 

Зменшення негативного впливу осадів міських стічних вод на 
навколишнє середовище; збільшення енергетичного потенціалу 
Дніпропетровської області та сировини для отримання біогазу; 
розширення асортименту якісних органо-мінеральних добрив 

Ключові заходи 
проекту 

Створення, підготовка та техніко-економічне обґрунтування біогазової 
установки анаеробного зброджування осадів стічних вод 
промислового масштабу; організація заходів із упровадженню таких 
установок на міських очисних спорудах Дніпропетровської області 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 
 

2015 2016 2017 Разом 
3675 3675 -3675 10941 

Джерела 
фінансування 

Державний, обласний та місцевий бюджети, міжнародне інвестування 

Ключові учасники Дніпродзержинський державний технічний університет, 
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реалізації проекту Дніпропетровська обласна державна адміністрація, міськводоканали, 

міські виконавчі комітети 
Інше У результаті впровадження установки можливо отримати 547500 м3 

біогазу та 657 т універсального органо-мінерального добрива на рік з 
однієї міської очисної станції (розрахунок ведеться щодо 
лівобережних очисних споруд м. Дніпродзержинська потужністю 
18000 м3/добу стічних вод). Вартість упровадження однієї установки –
3675000 грн одноразово, прибуток від отримання біогазу 1095000 
грн/рік і 478 500 грн/рік від реалізації добрив. Автором проведені 
експериментальні дослідження, результати яких дають змогу 
інтенсифікувати процес виділення біогазу з 16 – 20 діб до 5 – 8 шляхом 
попереднього диспергування осадів стічних вод 

 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.45. Упровадження системи моніторингу енергоспоживання у 

бюджетних установах м. Дніпродзержинська 
Цілі проекту Запровадження системи моніторингу й контролю витрат 

енергоресурсів у бюджетних установах м. Дніпродзержинська, збір та 
аналіз даних споживання ТЕР, енергозбереження та економія 
фінансових ресурсів, зменшення викидів парникових газів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Дніпродзержинськ 

Стислий опис 
проекту 

Оскільки Україна належить до числа енергодефіцитних країн світу, 
залежність від імпорту паливно-енергетичних ресурсів створює 
значний вплив на формування економічної ситуації у країні. Тому 
отримання об’єктивної інформації щодо витрат та втрат усіх видів 
енергії, можливість її аналізу, прогнозування  витрат та управління 
споживанням енергоресурсів має стратегічне значення. 
Упровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів є 
першим етапом упровадження системи енергоменеджменту, яка 
передбачає підвищення енергоефективності та енергозбереження 

Очікувані 
результати 

Упровадження системи моніторингу енергоспоживання у бюджетних 
установах міста. 
Зниження витрат енергоресурсів за рахунок оперативного виявлення 
й усунення джерел їх втрат. 
Створення інформаційної платформи, на основі аналізу даних якої 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо споживання 
енергоресурсів у бюджетних установах. 
Скорочення енергетичного менеджменту у місті. 

Ключові заходи 
проекту 

Збір та аналіз інформації щодо об’єктів системи моніторингу 
енергоспоживання. 
Збір та аналіз інформації щодо стану приладів обліку різних типів 
енергії на об’єктах моніторингу. 
Пошук фінансових коштів для впровадження системи моніторингу 
енергоспоживання. 
Упровадження системи моніторингу енергоспоживання. 
Проведення аналізу споживання енергетичних ресурсів бюджетними 
установами, у разі необхідності коригування норм споживання. 
Презентація проекту на зборах міських громад. 
Підтримка координації діяльності та промоція результатів проекту 

Період здійснення: січень 2015 р. – грудень 2015 р. 
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
300,0 0 0 300,0 

Джерела Міжнародні донори, місцевий бюджет 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
фінансування 
 
Ключові учасники 
реалізації проекту 

Міжнародні організації (фінансування), департамент економічного 
розвитку Дніпродзержинської міської ради (управління проектом), 
надавачі послуг, бюджетні установи міста 

Інше  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.46. Програма „Відродження регіону – технічної модернізації 

комунального господарства, енергетичної та екологічної безпеки, 
соціально-побутового та культурного розвитку 
Дніпропетровської області на 2015 – 2020 роки” 

Цілі проекту Будівництво сміттєпереробного заводу 
 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, м. Дніпропетровськ 

Стислий опис 
проекту 

Це комплексна програма розвитку Дніпропетровської області, що 
охоплює всі сфери людської діяльності. Програма розподілена на два 
періоди – стартовий та кульмінаційний. 
Стартовий період передбачає першочерговий розвиток напрямів-
донорів: будівництво сміттєпереробного заводу; виробництво 
піноскла; заснування регіонального наукового Парку та його 
фінансова підтримка з метою розвитку прикладних досліджень та 
дослідно-конструкторських розробок для втілення наукових ідей у 
техніку та технології для подальшого реформування ЖКГ; створення 
багатопрофільного госпрозрахункового підприємства з метою 
зменшення витрат бюджетів територіальних громад та виробництва 
сучасних будівельних матеріалів. 
Кульмінаційний період: за рахунок прибутку виробництв-донорів 
забезпечується розвиток напрямів соціально-побутової та культурної 
сфери людської діяльності та  поліпшення рівня життя територіальної 
громади 

Очікувані 
результати 

Поліпшення екологічного стану природного довкілля. 
Отримання відновлених ресурсів у вигляді відновленої енергії та 
вторинної сировини. 
Зменшення обсягів споживання природного газу. 
Збільшення обсягів будівництва житла. 
Підвищення ефективності витрат коштів бюджетів місцевих рад. 
Утворення додаткових робочих місць. 
Зменшення рівня корупції. 
Забезпечення зростання народонаселення територіальних громад  

Ключові заходи 
проекту 

Організація багатопрофільного госпрозрахункового комунального 
підприємства, у структурі якого налагоджується робота дільниць-
підприємств: 
з утилізації побутових відходів для отримання оновлених видів 
енергії; 
з виробництва теплоізолюючого будівельного матеріалу – піноскла; 
науково-експеріментальної дільниці-підприємства 

Період здійснення: січень 2015 р. – грудень 2015 р. 
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
20000,0 20000,0 20000,0 60000,0 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД, власні кошти 

Ключові учасники Дніпропетровська обласна рада, ради міст та селищ 
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реалізації проекту Дніпропетровської області, Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація, постійна робоча група громадських організацій зі 
здійснення контролю за діяльністю Дніпропетровської обласної ради 
та виконанням її рішень, члена профільної громадської комісії з 
питань ЖКГ та її профільні комісії, громадські організації, комітети 
самоорганізації населення 

Інше  
 
Назва напряму 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики 
Назва проекту 3.47. Енергоаудит будівель спільної комунальної власності 

територіальних громад 
Цілі проекту Проведення енергоаудиту 67 будівель 15 інтернатних закладів, які 

підпорядковані  департаменту соціального захисту населення 
Дніпропетровської ОДА (далі – ДСЗН), що повністю утримуються за 
рахунок коштів бюджету. 
Оформлення 67 енергетичних паспортів будівель 15 інтернатних 
закладів, які підпорядковані ДСЗН Дніпропетровської ОДА. 
Розробка проектно-кошторисної документації санації 67 будівель            
15 інтернатних закладів, що підпорядковані ДСЗН Дніпропетровської 
ОДА. 
Як наслідок – отримання можливості фінансування проектів з 
енергоефективності – проведення санації будівель інтернатних 
закладів, які підпорядковані ДСЗН, за рахунок коштів 
загальнодержавної програми з енергозбереження та 
енергоефективності 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

15 інтернатних закладів, які підпорядковані ДСЗН Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації, є балансоутримувачем 108 
будівель, що розташовані у віддалених від обласного центру районах, 
загальна опалювальна площа яких становить 84 437,39 кв. м. 
Роботам із проведення енергетичних обстежень (енергоаудитів) 
підлягає 67 одиниць будівель 15 інтернатних закладів, які 
підпорядковані ДСЗН, загальна опалювальна площа яких становить 
71833,25 кв. м, з видачею 67 енергетичних паспортів будівель 
інтернатним закладам, підпорядкованих ДСЗН. 
Після проведення цієї роботи буде розроблена проектно-кошторисна 
документація з метою реалізації проектів енергоефективності – 
проведення санації будівель установ, що повністю утримуються  за 
рахунок коштів бюджету 

Очікувані 
результати 

Створення прикладів реалізації пілотних проектів енергоефектив-
ності – проведення санації будівель інтернатних закладів, які 
підпорядковані ДСЗН. 
Приведення до належного стану згідно з чинним законодавством 
України будівель закладів системи соціального захисту населення, які 
розташовані у віддалених від обласного центру районах. 
Розповсюдження набутого досвіду на інші території області 

Ключові заходи 
проекту 

Проведення енергетичних обстежень (енергоаудитів) 67 будівель             
15 інтернатних закладів, що підпорядковані ДСЗН Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації. 
Оформлення за результатами енергоаудитів 67 енергетичних 
паспортів будівель 15 інтернатних закладів, які підпорядковані  ДСЗН  
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
Розробка проектно-кошторисної документації санації 67 будівель. 
15 інтернатних закладів, які підпорядковані ДСЗН Дніпропетровської 
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обласної державної адміністрації. 
Створення методичної бази, підготовка та започаткування 
інформаційно-просвітницької кампанії у громадах. 
Узагальнення та розповсюдження досвіду запровадження пілотних 
проектів енергоефективності – проведення санації будівель установ, 
які повністю утримуються за рахунок коштів бюджету 

Період здійснення: січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
280 2720 0 3000 

Джерела 
фінансування 

Державний, обласний, місцеві бюджети, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровська обласна рада, департамент соціального захисту 
населення ОДА 

 
Проекти програми 4: Розвиток людського капіталу 
Проекти напряму 4.A. Освіта для зайнятості 
 
Назва напряму 4.A. Освіта для зайнятості 
Назва проекту 4.1. Проведення дослідження сучасного стану та перспективних 

потреб ринку праці Дніпропетровської області 
Цілі проекту Розробка методики дослідження сучасного стану та перспективних 

потреб ринку праці Дніпропетровської області. 
Проведення дослідження стану ринку праці Дніпропетровської 
області. 
Здійснення детального якісного та кількісного прогнозу стану та 
потреб кадрового потенціалу Дніпропетровської області, необхідного 
для забезпечення галузей економіки регіону та інвесторів 
кваліфікованими трудовими ресурсами 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Не дивлячись на порівняно невисокий рівень безробіття, на 
регіональному ринку праці спостерігається дисбаланс продуктивних 
сил. Зокрема, відчувається дефіцит кваліфікованих працівників 
робітничих професій, а за значною частиною спеціальностей 
спостерігається надлишок. Бракує об‘єктивних даних про реальну 
професійну структуру економіки області. Така ситуація гальмує 
економічний розвиток регіону, перешкоджає залученню інвестицій та 
спричиняє безробіття. 
Проведення дослідження сучасного стану та перспективних потреб 
ринку праці та врахування його результатів під час підготовки 
трудових ресурсів дозволить більш ефективно задовольнити потреби 
на ринку праці та зменшити безробіття. 
Окрім того, наявність даних про структуру робочої сили за видами 
економічної діяльності у регіоні у розрізі професій дозволить більше 
ефективно працювати у сфері залучення інвестицій 

Очікувані 
результати 

Отримання, завдяки дослідженню, чіткої кількісної та якісної 
інформації. 
Здійснення підготовки навчальними закладами та центрами 
зайнятості Дніпропетровщини трудових ресурсів саме за тими 
професіями, структура яких якнайточніше відповідає структурі 
потреб регіональної економіки 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка методики дослідження та погодження її з 
Дніпропетровський обласним центром зайнятості, департаментом 
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освіти і науки облдержадміністрації, департаментом економічного 
розвитку ОДА. 
Збір та аналіз статистичної інформації про актуальний стан ринку 
праці Дніпропетровщини (професії за якими існує надлишок та 
недостача, рівень оплати та умови праці). 
Опитування роботодавців Дніпропетровської області для визначення 
існуючої професійної структури та потреб у кадрах. 
Підготовка аналітичного звіту за результатами дослідження. 
Підготовка рекомендацій щодо підготовки трудових ресурсів для 
навчальних закладів та центрів зайнятості. 
Інформування (у т.ч. через веб-ресурси) усіх заінтересованих сторін 
про результати дослідження сучасного стану та перспективних потреб 
ринку праці Дніпропетровської області 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 300 0 500 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, приватні підприємства, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, Дніпропетровський обласний центр 
зайнятості, департамент економічного розвитку ОДА, громадські 
організації 

Коментарі  
 
Назва напряму 4.A. Освіта для зайнятості 
Назва проекту 4.2. Покращення профорієнтаційної роботи з молоддю 
Цілі проекту Зменшити дисбаланс між попитом і пропозицією на регіональному 

ринку праці 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Однією з вагомих причин існування проблеми молодіжного 
безробіття є недосконала система професійної орієнтації молоді, 
завдяки чому багато випускників шкіл неправильно (часто під 
впливом ґендерних стереотипів щодо призначення та ролей 
жінок/чоловіків у суспільстві та відповідності професій тій чи іншій 
статі) вибирають професію. Особливо гостро проблема слабкої 
профорієнтаційної роботи стосується молоді, яка проживає у селах та 
районних центрах. Саме така молодь найчастіше стає на шлях 
трудової міграції. Проект спрямований на поліпшення системи 
професійної орієнтації молоді у середніх навчальних закладах, а 
також застосування популярних у молодіжному середовищі 
соціальних мереж. Передбачається розробити (адаптувати до 
особливостей ринку праці області) факультативний курс для 
старшокласників на тему профорієнтації. Курс повинен містити 
методичні розробки занять максимально прикладного характеру, які 
можуть допомогти учневі зрозуміти головні принципи правильного 
вибору професії. Методичні розробки курсу факультативних занять з 
профорієнтації повинні бути розповсюджені для всіх класних 
керівників загальноосвітніх шкіл області, а також надані в інститут 
післядипломної педагогічної освіти для підвищення кваліфікації 
вчителів. Повинні бути створені та системно підтримуватися 
тематичні групи „Вибір професії на Дніпропетровщині” (робоча 
назва) у соціальних мережах („Однокласники”, „Уконтакті”) та 
проведена інформаційна кампанія для залучення молоді до 
приєднання до цих груп 
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Очікувані 
результати 

Підвищення спроможності молоді до працевлаштування. 
Зменшення впливу ґендерних стереотипів на професійну орієнтацію і 
працевлаштування молоді. 
Зменшення відсотку молодіжного безробіття 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка (адаптація до особливостей ринку праці області) 
факультативного курсу для старшокласників на тему профорієнтації. 
Розповсюдження методичних розробок курсу факультативних занять 
з профорієнтації для всіх класних керівників загальноосвітніх шкіл 
області, а також для інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Створення та системна підтримка тематичних груп „Вибір професії на 
Дніпропетровщині” (робоча назва) у соціальних мережах 
(„Однокласники”, „Уконтакті”). 
Проведення інформаційної кампанії для залучення молоді до 
тематичних груп „Вибір професії на Дніпропетровщині” 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 200 100 500 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, приватні підприємства, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласний центр зайнятості, департамент освіти і науки ОДА, 
громадські організації 

Коментарі  
 
Назва напряму 4.A. Освіта для зайнятості 
Назва проекту 4.3. Закупівля для ПТНЗ обладнання для підготовки за 

затребуваними ринком праці масовими професіями 
Цілі проекту Поліпшення ефективності роботи 5 – 7 професійно-технічних 

навчальних закладів (ПТНЗ) 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Вибрані райони Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Практичну підготовку у ПТНЗ дуже складно організувати і проводити 
без необхідного обладнання та інструментів. У разі відсутності 
обладнання заняття часто перетворюються на теоретичні презентації з 
обмеженим об’ємом практичних вправ і практичної роботи або 
взагалі без них. З іншого боку, практичні навички – одна з ключових 
вимог сучасної економіки у всіх галузях, оскільки теоретичних знань 
рідко буває достатньо для виконання виробничих завдань на 
сучасному підприємстві. Така підготовка не забезпечує 
максимального результату щодо конкурентоспроможності робочої 
сили. 
Тому проект спрямований на постачання необхідного устаткування 
для ПТНЗ, які проводять підготовку за найпотрібнішими економіці 
регіону професіями. Буде проведений аналіз стану навчальних 
майстерень ПТНЗ, з урахуванням їх навчальних програм і вимог 
сучасних технологій, що використовуються на підприємствах. За 
наслідками аналізу буде підготовлений перелік пріоритетних потреб в 
устаткуванні для 5 – 7 ПТНЗ, з акцентом на потрібні економіці 
Дніпропетровщини професії. Буде придбане і встановлене у ПТНЗ 
необхідне обладнання. Буде проведено навчання викладачів для 
підготовки їх до ефективного використання нового обладнання у 
навчальному процесі 

Очікувані 
результати 

Підготовка аналізу стану навчальних майстерень та вибрання ПТНЗ. 
Складання переліку необхідного устаткування. 
Закупівля й установлення устаткування. 
Проведення навчання/підвищення кваліфікації викладачів 
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Ключові заходи 
проекту 

Підготовка аналізу стану навчальних майстерень ПТНЗ (збір 
необхідних даних і підготовка огляду поточного стану навчальних 
майстерень). 
Підготовка переліку необхідного обладнання та інструментів з 
урахуванням навчальних програм і потреб економіки області. 
Підготовка і проведення процедури закупівлі. 
Доставка та установка обладнання та інструментів у ПТНЗ. 
Підготовка і проведення навчання викладачів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
2500 3000 0 5500 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети, приватні підприємства (через 
механізми КСП та ДПП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, ПТНЗ  

Коментарі Проект може досягти синергізму з іншими ініціативами, спрямований 
на поліпшення умов праці і проведення навчання. Слід ураховувати і 
дотримуватися і на етапі планування правил закупівлі, що діють у 
відповідного донора, якщо очікується донорська підтримка 

 
Назва напряму 4.A. Освіта для зайнятості 
Назва проекту 4.4. Сучасні та доступні навчальні заклади. Формування та 

розвиток шкільних округів 
Цілі проекту Створення рівних умов для освіти в усіх населених пунктах області 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Проект здійснюватиметься поетапно: 
I етап: Софіївський, Юр’ївський, Межівський, Широківський, 
Петропавлівський, Солонянський, Синельниківський райони. 
II етап: Павлоградський, Томаківський, Нікопольський, 
П’ятихатський, Петриківський, Царичанський, Васильківський, 
Покровський, Магдалинівський райони. 
III етап: Нікопольський, Криворізький, Апостолівський, 
Верхньодніпровський, Новомосковський, Дніпропетровський райони. 
У межах реалізації комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської 
області до 2015 року планується реалізувати I етап проекту 

Короткий опис 
проекту 

Низька щільність населення сільських районів Дніпропетровської 
області призводить до низького рівня наповнюваності більшості 
розташованих там навчальних закладів, що у свою чергу є причиною 
низького рівня бюджетного забезпечення, технічного оснащення 
навчального процесу. 
Проект є поетапним територіально: 3 вищезазначених етапи та 
багаторівневим, включає підпроекти з: 
конструювання освітнього округу; 
нормативного забезпечення його функціонування; 
технічного оснащення; 
кадрового забезпечення. 
У процесі реалізації кожного етапу проекту в межах визначених 
районів необхідно провести інвентаризацію навчальних установ усіх 
рівнів акредитації, дійсної та запланованої не менше, ніж на п’ять 
років, кількості учнів та абітурієнтів. Описати дизайн освітнього 
округу з урахуванням можливості навчання для молоді у навчальних 
закладах не нижче ІІІ рівня акредитації, у тому числі ПТНЗ та 
коледжів, відповідності потребам місцевого ринку праці. 
Розробити та впровадити стандарт технологічного оснащення освітніх 
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установ, оцінити існуючий стан за десятибальною шкалою. 
Визначити об’єктивно встановлені базові навчальні заклади, згідно з 
наявним та запланованим рівнем наповнюваності, описати логістику 
освітнього округу, сприяти забезпеченню транспортними засобами – 
шкільними автобусами для підвезення учнів та студентів ПТНЗ, 
коледжів у повному обсязі. 
Створити умови та сприяти технічному переоснащенню навчальним 
обладнанням тематичних кабінетів: фізики, хімії, біології. 
Підвищити рівень забезпеченості комп’ютерною технікою. 
На базі районних методичних кабінетів розробити та впровадити 
систему он-лайн консультування для педагогів району та програму 
„Репетитор” – для учнів сільських шкіл на базі створеної надійної 
мережі електронного зв’язку. 
Створити умови для перепідготовки вчителів для роботи у нових 
умовах на базі інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 

Очікувані 
результати 

Формування та дія освітніх округів. 
Доступність закладів освіти – не більше 30 хвилин для кожного учня 
та студента. 
Оцінки при складанні ЗНО – не нижче 125 балів 

Ключові заходи 
проекту 

Технологічне визначення меж освітнього округу за принципом 
доступності – не більше 25 хвилин. 
Вивчення стану бази освітніх закладів. Розробка нормативного 
забезпечення. Паспортизація освітнього округу. 
Реалізація технічного оснащення навчальних закладів. 
Реалізація програм консультування та кадрового забезпечення 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
300 1500 1500 3300 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, приватні підприємства (через 
механізми КСП та ДПП), проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, управління освіти районних 
державних адміністрацій, районні ради, залучені компанії 

Коментарі  
 
Назва напряму 4.A. Освіта для зайнятості 
Назва проекту 4.5. Соціальний франчайзинг 
Цілі проекту Створення програми для поліпшення соціальної доступності 

підприємницької діяльності МСБ за допомогою франчайзингу: 
Узагальнення потреб місцевого бізнес-середовища та франчайзерів 
(власник бізнес-моделі); 
підготовка моделей бізнесу на базі найкращих підприємців нашого 
регіону та світу; 
створення нових підприємств МСБ на основі готових моделей бізнесу 
(франчайзинг); 
створення підприємств МСБ на незаповнених сегментах ринку; 
створення умов прозорого та ефективного ведення бізнесу завдяки 
автоматизованій франчайзинговій моделі. 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Створити механізм – „Соціальний франчайзинг”, який перевіряє 
готовність громадянина до підприємницької діяльності (Програма для 
поліпшення соціальної доступності підприємницької діяльності МСБ. 
Проходження теста на профорієнтацію). 
Визначати незаповнені ринкові ніші для відкриття підприємства 
(Центри статистики і працевлаштування). 
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Дати підприємцю ефективні інструменти для ведення бізнесу на 
основі автоматизованої універсальної моделі франчайзингу 

Очікувані 
результати 

Створення Програми для поліпшення соціальної доступності 
підприємницької діяльності МСБ: 
автоматизованої універсальної моделі франчайзингу для всіх 
підприємств проекту; 
нових підприємств МСБ; 
керуючої компанія для забезпечення існування проекту; 
„ЕКО системи” програмного забезпечення для ведення 
підприємницької діяльності; 
надходження інвестиційних ресурсів для забезпечення створення 
МСБ 

Ключові заходи 
проекту 

Створення керуючої компанії. 
Створення Програми для поліпшення соціальної доступності 
підприємницької діяльності підприємств МСБ. 
Поширення Програми серед жителів області. 
Поширення Програми серед профільних інвесторів. 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 800 500 1800 

Джерела 
фінансування 

Фонди нерезидентів, місцеві фонди та банки, місцевий бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

ОДА – комунікації між інвесторами й керуючою компанією, гарант 
для інвестора, стратегічне управління проектом. 
ООО „Тереш” – організатор керуючої компанії, носій ідеї, бізнес- 
консультант. 
Головне управління статистики у Дніпропетровській області – 
надання інформації про зайнятість підприємницького ринку. 
Дніпропетровській обласний центр зайнятості – сприяння у пошуку 
нових підприємців 

Інше В усьому світі більше 80% новостворених бізнесів створюються за 
франчайзинговою моделлю. Переважна більшість (92%) бізнесів 
успішно пережили перший рік, створені за франчайзинговою 
моделлю 

 
 
Проекти напряму 4.B. Підвищення соціальної активності мешканців 
 
Назва напряму 4.B. Підвищення громадської активності мешканців 
Назва проекту 4.6. Просвітництво молоді з питань реагування на виклики 

сучасності 
Цілі проекту Сприяти формуванню правильних ціннісних орієнтацій у 1000 учнів у 

20 школах Дніпропетровщини для ефективного реагування на 
виклики сучасності 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Короткий опис 
проекту 

На формування світоглядних цінностей сучасних дітей та молоді все 
більший вплив здійснюють телебачення та Інтернет і все менший 
вплив – сімейне оточення. Як наслідок – у середовищі молоді 
формується ряд стійких шкідливих стереотипів та негативних звичок. 
Усе більшої популярності серед молоді набувають шкідливі продукти 
харчування, куріння, малорухливий спосіб життя, бракує орієнтації в 
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умовах ринку праці, фінансової культури, нівелюються сімейні 
цінності. Поряд з цим руйнується живе комунікативне середовище 
для формування позитивних ціннісних орієнтацій, на заміну йому все 
частіше приходять інтернет-чати та соціальні мережі. Сучасна 
система освіти надто мало уваги приділяє вмінню дітей та молоді 
ефективно комунікувати. 
Проект передбачає відбір координаторів-інструкторів у кожному 
районі Дніпропетровської області, для яких буде проведено навчання, 
після чого вони готуватимуть учнів та студентів у кожному з районів 
області. Підготовка учнів здійснюватиметься у пришкільних 
факультативних дебатних клубах. Щорічно серед учнівської молоді 
буде проводитися обласний конкурс із публічних виступів. Проект 
орієнтований на школярів та студентів, які хочуть з одного боку 
поліпшити майстерність публічного виступу, а з іншого – сформувати 
правильні ціннісні орієнтації для подальшого життя 

Очікувані 
результати 

Формування правильної ціннісної орієнтації у молоді 
Дніпропетровщини для ефективного реагування на виклики 
сучасності. 
Формування в учнів та молоді вміння критично мислити, ефективно 
доносити свою думку до викладачів навчальних закладів, партнерів 
по спілкуванню. 
Поліпшення взаємодії, спілкування, загального культурного рівня 
населення області 

Ключові заходи 
проекту 

Відбір координаторів у школах/районних шкільних клубах, які 
проводитимуть навчання учнів. 
Проведення тренінгів із координаторами шкільних/районних 
шкільних клубів для вироблення єдиного методологічного підходу до 
навчання учнів Дніпропетровської області у подальшому 
навчальному процесі. 
Проведення занять з учнями/студентами з основ публічного виступу 
на теми, пов’язані з викликами сучасності. 
Видання та поширення практичних посібників для учнів, буклетів для 
студентів. 
Щорічне проведення шкільних, районних та обласних змагань з 
публічних виступів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 
 

2015 2016 2017 Разом 
200 150 100 450 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, громадські організації, 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

Коментарі  
 
Назва напряму 4.B. Підвищення громадської активності мешканців 
Назва проекту 4.7. Розвиток учнівського самоврядування 
Цілі проекту Спонукати до розвитку лідерства 5000 учнів у 50 школах 

Дніпропетровської області шляхом навчання педагогів і найбільш 
активних учнів цих шкіл на семінарах та створення осередків 
учнівського самоврядування, гуртків, мистецьких колективів та 
клубів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 
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Короткий опис 
проекту 

Проблемою є пасивність та відсутність можливості самореалізації 
серед учнів шкіл області, а також нестача кваліфікованого персоналу і 
ресурсів для організації позашкільних гуртків та мистецьких 
колективів. Проектом передбачається поширення інформації через 
відділи та управління освіти, відібрання та проведення на семінарах та 
тренінгах серед учителів шкіл та активних учнів області навчання 
основам організації учнівського самоврядування, його методам, 
формам і завданням та ролі педагога-консультанта у розвитку 
самоврядування, плануванню діяльності органів учнівського 
самоврядування, написанню проектів та іншим шляхам залучення 
додаткового фінансування. На основі результатів тренінгів будуть 
створені та ефективно діятимуть органи учнівського самоврядування, 
нові гуртки та мистецькі колективи у 50 школах області, в яких 
займатимуться близько 5 тисяч дітей 

Очікувані 
результати 

Відбір та проведення навчання серед 180 учасників проекту. 
Формування 50 органів учнівського самоврядування, 100 гуртків, 
мистецьких колективів та клубів, у яких займатимуться близько 5 
тисяч учнів. 
Проведення конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування. 
Забезпечення створених гуртків, мистецьких колективів та клубів 
основним необхідним обладнанням для проведення занять та заходів 

Ключові заходи 
проекту 

Відбір та навчання вчителів та учнів шкіл. 
Формування та активізація роботи у 50 школах області органів 
учнівського самоврядування та організація на їх основі 100 гуртків за 
інтересами (туристично-етнографічних, мистецьких, танцювальних, 
екологічних, науково-технічної творчості, національно-спортивних 
тощо) та клубів вихідного дня. 
Проведення щорічних конкурсів серед шкіл області на кращу модель 
учнівського самоврядування. 
Закупівля основного необхідного обладнання та інвентарю для 
проведення занять та заходів у новостворених клубах 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 300 200 700 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Громадські організації Дніпропетровщини 

Коментарі  
 
Назва напряму 4.B. Підвищення громадської активності мешканців 
Назва проекту 4.8. Доступна публічна інформація та адміністративні послуги 
Цілі проекту Забезпечення безперешкодного доступу до публічної інформації не 

менше, ніж 70% дорослого населення. 
Підготовка та реалізація пілотного проекту створення інформаційно-
ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної 
інформації у Нікопольському районі на базі районної бібліотеки, та 8 
сільських бібліотек. 
Забезпечення комплементарності цього проекту з проектом 
забезпечення надання адміністративних послуг населенню через 
поштові відділення 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Нікопольський район (пілотний), усі райони області. 

Короткий опис 
проекту 

Станом на початок 2013 року близько 63% дорослого населення не 
мають індивідуального доступу до мережі Інтернет або навичок 
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користування сучасними інформаційними системами. Органи 
місцевого самоврядування віддалених населених пунктів і надалі не у 
змозі забезпечити достатній доступ громадян до публічної інформації, 
адміністративних послуг. 
Разом з тим існуюча бібліотечна мережа, яка історично створена для 
доступу до публічної інформації, не використовується у повному 
обсязі, хоча більшість бібліотек має певний ступінь інформатизації. 
У межах проекту на базі мережі бібліотек Нікопольського району 
пропонується створити та розвивати систему доступу населення до 
публічної інформації, а саме: 
створити та забезпечити діяльність мережі інформаційно–ресурсних 
центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації; 
перевірити сучасний стан та забезпечити обладнання мережі бібліотек 
відповідним обладнанням; 
підготувати персонал бібліотек до роботи у нових умовах; 
провести навчання щодо роботи із інформаційними запитами 
населення; 
створити та забезпечити розвиток пунктів контактного доступу до 
публічної інформації у межах Нікопольського району на базі 
бібліотек; 
поєднати створену систему з системою надання адміністративних 
послуг населенню через поштові відділення; 
залучити соціальних працівників до надання адміністративних послуг 
населенню; 
провести аналіз отриманих результатів; 
впровадити проект у межах області. 

Очікувані 
результати 

Створення та робота інформаційно-ресурсних центрів та пунктів 
контактного доступу до публічної інформації. 
Забезпечення на базі бібліотек розвитку робочих місць високої якості. 
Ефективне використання наявного інфраструктурного та людського 
потенціалу 

Ключові заходи 
проекту 

Аудит мережі бібліотек Нікопольського району щодо рівня готовності 
до впровадження проекту. 
Інституційне забезпечення реалізації проекту, підготовка місцевих 
нормативних документів. 
Визначення суб’єктів мережі, які найбільш вдало забезпечують 
доступ населення до інформації. 
Дооснащення технічними засобами визначеного кола установ. 
Навчання персоналу. 
Тестування системи. 
Аналіз результатів першого року роботи системи. 
Впровадження аналогічних проектів у 6 найбільш віддалених районах 
Дніпропетровської області. 
Узагальнення досвіду. Підготовка інформаційних матеріалів для 
інших областей 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 300 1000 1500 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Управління інформаційних технологій та електронного урядування 
ОДА, відділ науки та культури виконавчого комітету Нікопольської 
міської ради 

Коментарі  
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Назва напряму 4.B. Підвищення громадської активності мешканців 
Назва проекту 4.9. Активізація сільських громад та покращення благоустрою сіл 

шляхом самоорганізації мешканців та проведення толок 
Цілі проекту Поліпшення соціально-економічного середовища на сільських 

територіях; організація відібраних сільських громад навколо спільних 
заходів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Відібрані сільські громади з кожного району Дніпропетровської 
області 

Короткий опис 
проекту 

Мета проекту полягає у вирішенні широкого спектра проблем 
сільських громад. Якщо активно залучити громадян, то можна 
поліпшити якість життя у селі без великих інвестицій або з 
мінімальними витратами. У багатьох випадках залучення мешканців 
до вирішення місцевих проблем не відбувається, тому що немає 
активного та відданого місцевого лідера, а громадяни стають 
байдужими й не дбають про своє соціальне та житлове середовище. 
Люди, які мешкають у сільських громадах, часто просто чекають, 
поки державні установи та адміністрація ініціюють та впровадять 
певні заходи для поліпшення якості життя, хоча існує місцевий 
потенціал для того, щоб прискорити позитивні зміни. Нові 
інструменти активізації громад повинні посилити індивідуальну 
відповідальність за життя громади та надати засоби для його 
поліпшення. 

Очікувані 
результати 

Підвищення активності сільських громад і готовності працювати над 
спільними ініціативами. 
Розроблення і впровадження планів дій, спрямованих на підвищення 
якості життя у селі. 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення методології відбору сільських громад, які братимуть 
участь у впровадженні проекту. 
Надання необхідної інформації та оцінювання готовності міських 
громад узяти участь (шляхом анкетування). 
Відбір 22 сільських громад, які братимуть участь у впровадженні 
проекту. 
Презентація концепції на зборах місцевих громад. 
Оцінювання потреб і можливостей для спільних заходів. 
Розробка планів заходів на три роки, створення груп з реалізації 
визначених заходів. 
Підтримка координації діяльності та реклама результатів 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 400 400 1000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти 
та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Університети, де є архітектурні факультети, департамент фізичної 
культури і спорту, сім'ї та молоді ОДА, районні НУО 

Коментарі  
 
Назва напряму 4.B. Підвищення громадської активності мешканців 
Назва проекту 4.10. Проведення громадської кампанії боротьби з амброзією 
Цілі проекту Залучити широкі кола громадськості до знищення амброзії 

полинолистої 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області, у першу чергу міста 
Дніпропетровськ, Орджонікідзе, Павлоград та Петропавлівський, 
Межівський, Новомосковський, Синельниківський райони 
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Короткий опис 
проекту 

За останні роки відбувся бурхливий процес поширення амброзії у 
різних областях України, і, як наслідок, масові захворювання 
населення на алергію. 
За даними Дніпропетровської обласної санепідемстанції, легкою 
формою алергії страждає кожен шостий мешканець області. 
Поширеність бронхіальної астми та алергічного риніту серед 
дорослих, які звернулися за допомогою, становить 50 осіб на 10 тисяч 
населення, а серед дітей – вдвічі більше. Ці показники значно вищі у 
містах Дніпропетровську, Орджонікідзе, Павлограді та 
Петропавлівському, Межівському, Новомосковському, 
Синельниківському районах області. В області 7 тисяч осіб стоять на 
обліку як алергіки, а площа, де зростає амброзія становить близько 
195 тис. га. Знищення амброзії полинолистої, як карантинного 
буряну, підлягає загальній комплексній системі боротьбі з бур’янами 
у культурних посівах. Амброзія розмножується тільки насінням. 
Якщо до цвітіння рослини не ліквідовані, треба перечекати період 
цвітіння, поки не утворяться зелені плоди. І саме у цей час скосити 
або вирубати і обов’язково спалити, щоб не висипалось насіння. 
Проектом передбачається провести кампанію з мобілізації 
громадськості для виявлення осередків поширення амброзії, 
знищення рослини до початку цвітіння: виривання (починаючи з 
ранньої весни) і компостування. Має бути розроблена система 
фінансового стимулювання громадян, які будуть задіяні до виконання 
такої роботи 

Очікувані 
результати 

Мешканці області менше хворітимуть на алергічні захворювання 

Ключові заходи 
проекту 

Узгодження заходів мобілізаційної кампанії з установами, що 
займаються впровадженням обласної програми боротьби з амброзією. 
Підготовка та видання інформаційних матеріалів для мобілізації 
громадськості. 
Проведення громадських акцій прямої дії, спрямованих на знищення 
амброзії. 
Моніторинг ефективності громадської кампанії боротьби з амброзією 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 400 400 1000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет (у рамках програми боротьби з амброзією), 
районні, міські бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Громадські організації, навчальні заклади, Державне управління 
охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській 
області, Державна інспекція з карантину рослин в Дніпропетровській 
області 

Коментарі Реалізацію проекту необхідно координувати з установами, що 
займаються впровадженням обласної програми боротьби з амброзією 

 
 
Назва напряму 4.B. Підвищення соціальної активності мешканців 
Назва проекту 4.11. Підтримка та розвиток громадянського суспільства 

Криворізького регіону шляхом створення мережі та посилення 
спроможностей 

Цілі проекту Підвищення громадянської активності мешканців міста Кривого Рогу 
та Криворізького району. 
Оптимізація зусиль окремих громадських організацій із метою 
підвищення ефективності їх діяльності. 
Залучення мешканців міста до добровільної волонтерської діяльності 
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Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг та Криворізький район 

Стислий опис 
проекту 

За результатами дослідження офіційно у місті зареєстровано близько 
650 громадських організацій. Натомість реально функціонуючими (у 
більшій чи меншій мірі) виявилось близько 20. Порівнюючи ці цифри 
стає зрозуміло, що досить високою є громадянська свідомість жителів 
міста, їх бажання реалізовувати свої проекти саме у правовому полі, 
проте, через певні причини, з часом цей ентузіазм сходить нанівець. 
Серед таких причин, на наш погляд: низький рівень компетентності у 
галузі планування та реалізації соціальних проектів. У місті відсутня 
ефективна система інформування жителів про громадські ініціативи, 
з метою їх залучення, низька обізнаність громади міста щодо 
юридичних механізмів впливу на прийняття рішень місцевою радою. 
Крім того, відносно нове законодавство стосовно громадських 
організацій в Україні викликає питання та не завжди є зрозумілим 
тощо. Ураховуючи вищевикладене, постала потреба у створенні 
ефективної мережі громадських організацій (з метою підвищення їх 
організаційних та компетентнісних спроможностей), а також 
відповідного інтерактивного веб-ресурсу для оперативного 
висвітлення актуальної як для представників ГО, так і для 
потенційних волонтерів інформації (форма та наповнення ресурсу 
зараз перебувають на стадії обговорення) 

Очікувані 
результати 

Підвищення громадської активності у місті, створення громадського 
об’єднання „Мережа громадських організацій міста Кривого Рогу”, 
відповідно до законодавства та потреб громади міста. 
Створення умов для безпосередньої участі представників мережі у 
громадських слуханнях при виконкомі Криворізької міської ради та їх 
можливостей впливати на вирішення проблем розвитку громади. 
Створення відповідного веб-ресурсу. 
Підвищення волонтерської активності містян. 
Реалізація завдяки систематичним дослідженням та опитуванням 
громади, найактуальніших потреб суспільства. 
Забезпечення масштабної промокампанії. 
Висока інтегрованість громадськості міста про соціальні, культурні та 
інші ініціативи у місті, стимулювання щодо долучення до них, 
реалізація заходів в рамках проекту прозоро та відкрито 
 

Ключові заходи 
проекту 

Усі заходи проекту заплановані у рамках певних компонентів, а саме: 
організаційного: 
створення мережі громадських організацій міста Кривого Рогу як 
громадського об’єднання (відповідно до законодавства України); 
створення умов для участі представників мережі у громадських 
слуханнях при виконкомі Криворізької міської ради. 
Навчально-методичний: 
розробка та проведення навчально-тренінгових занять для 
громадських організацій різного рівня досвідченості (ініціативні 
групи, які лише збираються організуватися у ГО, проектний 
менеджмент для ГО, підвищення організаційної компетентності та 
ін.); 
проведення форумів та круглих столів для представників 
громадського сектору регіону, із запрошенням гостей з усієї України; 
проведення навчальних візитів громадських лідерів та активістів 
Кривого Рогу до Республіки Польща з метою запозичення досвіду та 
впровадження кращих практик на місцях; 
розробка видання методичних посібників та брошур (для новачків у 
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громадській діяльності, для досвідчених організацій, для висвітлення 
механізму впливу місцевої громади на міську владу). 
Промоційний: 
створення спеціалізованого веб-ресурсу, на якому буде зібрана вся 
інформація про ГО міста, юридичні засади діяльності ГО в Україні, 
історії успіху, громадські лідери в обличчях і, головне – інтерактивна  
карта міста, із можливістю для всіх зареєстрованих організацій 
наносити на неї актуальні заходи і таким чином залучати 
заінтересованих учасників та волонтерів серед громади міста; 
прес-конференції щодо перебігу проекту, діяльності мережі та за 
окремими заходами; 
візуальна реклама – білборди, афіші, сіті-лайти; 
висвітлення результатів діяльності у засобах масової інформації. 
Дослідний:  
систематичне анкетування та опитування учасників мережі щодо 
пріоритетних питань розвитку міста та громадського сектору 
зокрема; 
моніторинг результатів діяльності мережі та реалізації запланованих 
проектів. 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
250 120 0 370 

Джерела 
фінансування 

Міжнародний донор, за рахунок міського бюджету відповідно до 
його реальних можливостей та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

КП „Інститут розвитку міста Кривого Рогу”, громадські організації, 
бізнес-середовище, волонтери та громадські активісти, міська влада, 
проекти матеріально-технічної допомоги 

Інше  
 
Назва напряму 4.B. Підвищення соціальної активності мешканців 
Назва проекту 4.12. Прозорий бюджет 
Цілі проекту Забезпечення прозорості, доступності та публічності інформації щодо 

бюджетів ОМС області, міст, районів, сіл. 
Забезпечення громадського контролю на етапах планування, 
виконання та контролю виконання бюджетів ОМС. 
Залучення громадян та громадських об’єднань до формування 
пропозицій проектів та програм та внесення їх до наступних 
бюджетних періодів (наступний рік, п’ятиріччя, стратегічний період 
розвитку регіону) 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область, територіально-адміністративні одиниці. які 
входять до складу області та мають власний бюджет. Насамперед це 
соціально активна частина населення області яка за деякими 
соціальними дослідженнями становить до 20% населення регіону, 
орієнтовно 657 тисяч громадян 

Стислий опис 
проекту 

Найважливішими проблемами які впливають на рівень довіри до 
влади, є непрозорість та складність інформації бюджетів ОМС та так 
звана „дистанція” від громадянина чи громади, з їх проблемами та 
потребами, до органів влади, що унеможливлює ефективну 
двосторонню комунікацію. 
Метою проекту є створення процесів та інструментів які: 
просто та доступно, без необхідності опанування знань у бюджетному 
фінансовому менеджменті представляти план та звіт виконання 
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бюджету регіону; 
нададуть змогу громадам обсудити, запропонувати виключити чи 
додати розділи у плани виконання поточного бюджету; 
створять можливість ефективного просування громадських пропозицій 
щодо бюджетів наступних періодів та плану розвитку регіону 

Очікувані 
результати 

Створення та впровадження веб-програмного забезпечення, що 
реалізує функції простого та прозорого доступу до бюджетної 
інформації та можливості подання пропозицій. 
Створення інструментарію для ефективної самоорганізації громад та 
залучення їх до співпраці над місцевими проблемами та планами 
розвитку. 
Ефективна співпраця органів державної влади, ОМС та громадськості 
щодо управління територіями, вирішення питання довіри населення до 
влади та держави 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення регіону пілотного впровадження проекту та створення 
необхідних технічних умов. 
Підготовка технічного завдання у співпраці з ОМС пілотного регіону 
та розробка веб-програмного забезпечення. 
Проведення кампанії стосовно впровадження проекту в пілотному 
регіоні та оцінювання результатів. 
Підготовка дорожньої карти та плану впроваджень проекту в ОМС 
Дніпропетровської області 

Період здійснення січень 2015 р. – березень 2017 р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
288 576 -200 -1064 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет та місцеві бюджети – оскільки запропонована 
система є соціально орієнтованою. 
Міжнародний донор – однак не виключено залучення міжнародних 
фондів, працюючих у галузі прозорості влади  

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровська ОДА – фінансування та лідерство з упровадження 
проекту. 
Ініціативна експертна група з е-урядування при Дніпропетровській 
ОДА – розробка концепції та технічного завдання, експертний 
контроль на всіх етапах проекту, просування та популяризація проекту 
ОМС – сприяння у технічному та адміністративному забезпеченні 
впровадження проекту, часткове фінансування. 
Розробник – фірма, обрана на тендерних засадах або\чи частково IT- 
спільнота регіону на засадах відкритого коду (open source)  

Інше  
 
Назва напряму 4.B. Підвищення соціальної активності мешканців 
Назва проекту 4.13. Створення Центру ГІС-технологій та застосування даних 

ДЗЗ у Дніпропетровській області 
Цілі проекту Вирішення соціально-економічних завдань у сферах: 

землекористування і будівництва; 
сільського та лісового господарства; 
контролю за водними ресурсами; 
пошуку корисних копалин; 
виявлення та контролю за забрудненням навколишнього 
середовища; 
моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих; 
картографування територій та створення цифрових карт місцевості; 
задач спостереження в оборонних цілях 

Територія, на яку Дніпропетровська область 
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спрямовано 
проект 
Стислий опис 
проекту 

Пропонується заснувати Центр ГІС-технологій із застосуванням 
даних ДЗЗ для більш інтенсивного розвитку народного господарства 
області та більш ефективного вирішення стратегічних та 
операційних цілей і завдань Стратегії. Центр буде здійснювати 
обробку знімків ДЗЗ та підготовку їх до використання у цілях: 
інвентаризації сільськогосподарських угідь та лісових масивів; 
планування посадки та вирубки лісів; 
оцінювання та моніторингу розвитку інфраструктури міст; 
моніторингу сільськогосподарських угідь, прогнозування врожаїв; 
визначення динаміки танення льоду, моніторингу та визначення 
наслідків повеней, визначення площ басейнів річок, джерел 
забруднення води; 
виявлення та моніторингу лісових пожеж та пожеж на 
сміттєзвалищах; 
виявлення незаконного будівництва та звалищ сміття; 
оцінювання рівня забруднення атмосфери 

Очікувані 
результати 

Діяльність Центру створить інформаційну базу оперативних даних 
ДЗЗ та результатів їх обробки, необхідних для конкретних 
споживачів у рамках вирішення таких завдань: 
розробка містобудівної документації для населених пунктів 
периферійних районів – картографування, надання даних ДЗЗ щодо 
незаконної забудови, стану зелених насаджень, техногенного впливу 
на міське середовище тощо; 
залучення студентів до наукоємної діяльності з упровадження ГІС-
технологій; 
запровадження точного землеробства, контроль за будівництвом 
сільських доріг, забезпечення розвитку органічного сільського 
господарства за рахунок використання супутникової інформації для 
спостереження за посівами, вимірювання вологості земель, 
прогнозування врожаїв 

Ключові заходи 
проекту 

1. Заснування Центру, купівля програмного забезпечення та 
комп’ютерної техніки. 
2. Визначення першочергових завдань, які будуть вирішені Центром, 
та їх виконання. 
3. Аналіз результатів роботи та визначення наступних цілей для 
реалізації з урахуванням вже отриманого досвіду. 
4. Організація роботи Центру за основними напрямами діяльності. 
5. Постановка роботи Центру на регулярній основі. 

Період здійснення січень 2016 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0    

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, підприємства-замовники 
проектів 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

ДП „КБ „Південне” ім. М.К. Янгеля”, ВНЗ МОН України 
(Національна гірнича академія, кафедра ГІС-технологій, 
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара), 
Аерокосмічний Центр освіти молоді 

Інше  
 
Назва напряму 4.B. Підвищення соціальної активності мешканців 
Назва проекту 4.14. Інтерактивна мапа міста 
Цілі проекту Мешканці обізнані з роботою служб міста, беруть участь у вирішенні 
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проблем, контролюють виконання органами місцевого 
самоврядування, пропонують ідеї щодо вдосконалення міста 

Територія, на яку 
спрямовано 
проект 

Місто Кривий Ріг – 1 етап, потім у кожному місті області 

Стислий опис 
проекту 

Інтерактивна мапа міста, на яку кожний бажаючий може написати 
проблему або ідею для вдосконалення, що стосується ЖКГ, дорог, 
транспорту, екології, тощо. Усі проблеми та ідеї фіксуються на мапі 
й відправляються у службу, якої це стосується: якщо це дороги – 
ДАЇ, якщо екологія – в екологічну службу. Після цього у служби є 
термін на: 1 – прийняття заявки, 2 – ознайомлення, 3 – виконання. За 
місяць підбиваються підсумки роботи кожної служби міста. Згодом 
можна буде прийняти ці підсумки, як ключові показники 
ефективності окремих служб, за які будуть нараховуватися 
працівникам премії, або навпаки. Таким чином, кожна людина зможе 
брати участь у створенні мапи та допомагати у вирішенні проблем, 
наглядно бачити як втілюються у життя її ідеї та проекти для 
поліпшення життя міста 

Очікувані 
результати 

Створення інтерактивної он-лайн мапи міста, залучення громадян, 
які мають доступ до Інтернету до вирішення проблем та збору ідей 
для поліпшення життя мешканців свого будинку, району, міста 

Ключові заходи 
проекту 

Створення інтерактивної мапи, залучення до роботи місцевих служб, 
реклама проекту, постійний моніторинг 

Період здійснення січень 2015 р. – червень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
200 150 -150 500 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, проекти МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Органи місцевого самоврядування – партнерство, спеціалісти IT – 
реалізація. 

Інше  
 
 
 
Проекти напряму 4.С. Розвиток громад 
 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.15. Створення умов для забезпечення територіальних громад 

області засобами малої механізації 
Цілі проекту Поліпшення якості життя населення через підвищення рівня 

технічних можливостей для благоустрою територіальних громад. 
Підвищення якості та системності робіт із благоустрою. 
Стимулювання ОМС до роботи у напрямі вирішення нагальних 
проблем територій проектним способом. 
Створення парків малої механізації для благоустрою територіальних 
громад області 

Територія, на яку 
спрямовано проект 
 

Населені пункти громад Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Питання щодо створення у сільських громадах (об’єднаннях сільських 
громад) Дніпропетровської області сприятливих умов у частині 
захисту й відновлення сприятливого для життєдіяльності людини 
довкілля через підвищення рівня технічних можливостей для 
благоустрою територіальних громад є досить актуальним. 
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Відсутність у сільських громадах дрібного інвентарю та спеціального 
обладнання для проведення робіт із благоустрою населених пунктів 
призводить до безсистемності, низької якості робіт, а у деяких 
випадках – неможливості вжиття невідкладних заходів щодо 
утримання у належному стані території громад. 
Проект передбачає: 
посилення інституційної спроможності ОМС через підвищення рівня 
технічних можливостей для благоустрою територіальних громад; 
підвищення активності громади у частині залучення населення до 
робіт із благоустрою у більш досконалий спосіб; 
забезпечення створення парків малої механізації для благоустрою 

Очікувані 
результати 

Розширення напрямів Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Дніпропетровській області у частині посилення політики місцевого 
стійкого розвитку громад. 
Створення парків малої механізації для територіальних громад. 
Залучення коштів із недержавних фондів для вирішення нагальних 
проблем з благоустрою у сільських громадах. 
Створення сприятливих умов щодо захисту й відновлення 
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля через підвищення 
рівня технічних можливостей для благоустрою територіальних 
громад. 
Створення умов для співпраці органів місцевого самоврядування. 
Створення умов для підвищення активності територіальних громад у 
частині вирішення нагальних питань з благоустрою у більш 
досконалий спосіб 

Ключові заходи 
проекту 

Внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Дніпропетровській області у частині фінансування 
обласного конкурсу „Громада – за чисте довкілля”. 
Створення умов для об’єднання зусиль територіальних громад для 
здійснення заходів із благоустрою. 
Організація пошуку донорів для розширення фінансових 
можливостей конкурсу щодо залучення більш широкого кола 
сільських громад із вирішення цієї проблематики. 
Визначення місця організації парків малої механізації для 
благоустрою. 
Інформаційне висвітлення на сайті обласної ради найкращих практик 
у напрямі проведення робіт із благоустрою сільських громад 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
500 500 0 1000 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети, приватні підприємства, проекти та 
програми МТД, громадські організації 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Дніпропетровська обласна рада, ОМС усіх рівнів 

Коментарі Суму коштів, необхідних для реалізації конкурсних проектів, було б 
доцільно визначати за результатами конкурсного відбору в кінці року. 
Вона може коливатися у межах фінансової спроможності бюджету, 
залучених донорських коштів та якості підготовки конкурсних 
проектів, але передбачається фонд не менше, ніж 500,0 тис. грн на рік 

 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.16. Агенція регіонального розвитку 
Цілі проекту Загальна координація, технічне, методичне й організаційне 

забезпечення роботи з формування і реалізації Стратегії, моніторинг її 
впровадження, інформаційна підтримка реалізованих проектів 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Уся територія Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Упровадження Стратегії може бути недостатньо ефективним без 
належної координації зусиль різних заінтересованих сторін – обласної 
влади, громадських організацій, інвесторів. Одних лише зусиль 
регіональних органів влади та місцевого самоврядування може бути 
недостатньо для виконання деяких проектів, що входять до Плану 
реалізації Стратегії. У таких випадках завданням Агенції є пошук 
недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) 
коштів для впровадження проектів, які є дуже важливими для 
ефективного розвитку регіону. 
Окремим компонентом роботи Агенції є супровід процесів 
моніторингу впровадження та актуалізації Стратегії 

Очікувані 
результати 

Забезпечення організаційного супроводу впровадження проектів 
Плану реалізації Стратегії. 
Забезпечення пошуку недержавних організацій, залучення 
позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є 
дуже важливими для ефективного розвитку регіону. 
Забезпечення моніторингу впровадження та актуалізації Стратегії 

Ключові заходи 
проекту 

Створення організаційних структур Стратегії і забезпечення їх 
роботи. 
Загальна координація впровадження проектів Плану реалізації 
Стратегії, моніторингу та актуалізації Стратегії. 
Залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження 
стратегічних проектів. 
Організація та проведення зустрічей, семінарів, навчань щодо питань 
стратегічного планування із залученням представників міст та районів 
області. 
Забезпечення висвітлення роботи щодо реалізації Стратегії у ЗМІ 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
150 500 500 1150 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

На сьогодні в області працює місцева громадська організація 
„Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області” та КУ 
„Агентство регіонального розвитку „Регіон-Лідер” Дніпропетровської 
обласної ради”. 
Керівництвом області буде розглянуто питання щодо створення нової 
установи або реорганізації (додання відповідних функцій) діючих. 

Коментарі На базі Агенції регіонального розвитку доцільним є створення Центру 
підтримки бізнесу (у рамках програми „Зменшення економічних 
дисбалансів”) 

 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.17. Створення інформаційного інтернет-порталу для посадових 

осіб місцевого самоврядування 
Цілі проекту Підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого 

самоврядування та впровадження ефективних моделей розвитку 
територій. 
Поширення науково обґрунтованого позитивного досвіду у вирішенні 
проблемних питань розвитку місцевих громад 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Органи місцевого самоврядування Дніпропетровської області (у 
перспективі – ОМС України) 

Короткий опис Посадові особи органів місцевого самоврядування, у першу чергу 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
проекту сільських рад, депутатський корпус сільських, районних рад потребує 

консультування, інформаційної підтримки у процесі здійснення 
функцій місцевого самоврядування. На сьогодні налічується більше  
3-х тисяч нормативних актів, у яких згадується поняття „місцеве 
самоврядування”, 700 законів – пов’язані зі сферою самоврядування. 
Виникає проблема систематизації інформації, створення умов для 
вільного доступу до управлінської інформації. Більшість сільських та 
селищних голів обирається вперше на посади, тому є актуальною 
проблема браку досвіду щодо прийняття управлінських рішень. 
Упродовж 2014 року необхідно забезпечити створення та активацію 
багаторівневого інтерактивного порталу (або трансформацію сайта 
обласної ради) у всесвітній мережі Інтернет, для розміщення 
інформації, організації он-лайн-консультування, обговорення 
проблем, які виникають під час діяльності посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, надання роз’яснень профільними 
кваліфікованими фахівцями відповідних структурних підрозділів 
ОДА та ОР, а також залучатимуться до обговорення науковці та 
заінтересовані представники неурядових організацій. 
Відбуватиметься інтерактивний обмін досвідом та кращими 
практиками 

Очікувані 
результати 

Створення спеціалізованого інтернет-порталу для представників 
органів місцевого самоврядування, одним із основних завдань якого є 
надання можливості: 
обговорення шляхів вирішення проблем, які виникають під час 
діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
законопроектів у форматі форуму та он-лайн-чату; 
пошуку відповідей на питання в рубриці „ЧаПи”; 
задати актуальні питання кваліфікованим представникпм відповідних 
структурних підрозділів ОДА, ОР та профільних навчальних закладів 
у рубриці „задати питання фахівцю”; 
пошуку партнерів у особі органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, соціально відповідального бізнесу, 
науковців та інших заінтересованих осіб, з метою участі їх у 
написанні та реалізації проектів, спрямованих на залучення 
позабюджетних коштів для вирішення проблем відповідної 
територіальної громади (рубрика „партнерство”); 
проведення он-лайн-навчання, конференцій за участю кваліфікованих 
представників відповідних структурних підрозділів ОДА, ОР, 
профільних навчальних закладів; 
пикористання досвіду в рубриці „кращі практики”, де 
відбуватиметься акумулювання інформації про успішно впроваджені 
проекти на території громади; 
проведення он-лайн-аукціонів на надання послуг та проведення робіт 
на тендерну суму; 
оплатного розміщення банерів підрядних організацій, приватних 
навчальних центрів; 
розміщення інтернет-посилань та інформації щодо міжнародних і 
вітчизняних донорських організацій 

Ключові заходи 
проекту 

Вивчення інформаційних потреб представників органів  місцевого 
самоврядування. 
Формування концепції та макету Інтернет-порталу. 
Організація обговорення. 
Розробка рівнів доступу, регламенту використання порталу. 
Визначення переліку інформації, потрібної для ОМС. 
Формування актуальних баз даних. 
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Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Наповнення інформацією баз даних. 
Оновлення морально застарілого комп'ютерного обладнання, 
сільських, селищних рад. 
Установлення необхідного ліцензійного програмного забезпечення. 
Проведення навчання посадових осіб. 
Забезпечення функціонування, адміністрування порталу 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
2200 98 98 2396 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, проекти та програми МТД 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

представники відповідних структурних підрозділів ОДА та ОР, 
науковці та представники неурядових організацій 

Коментарі У разі успішної реалізації проекту, на його базі може бути створено 
Всеукраїнський портал 

 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.18. Створення умов для залучення фахівців на запит громад 
Цілі проекту Створення фонду житла для сільської інтелігенції у районах, де є 

нестача кадрів 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Проект здійснюватиметься поетапно 
I етап: Софіївський, Юр’ївський, Межівський, Широківський, 
Петропавлівський, Солонянський, Синельниківський райони. 
II етап: Павлоградський, Томаківський, Нікопольський, 
П’ятихатський, Петриківський, Царичанський, Васильківський, 
Покровський, Магдалинівський райони. 
III етап: Нікопольський, Криворізький, Апостолівський, 
Верхньодніпровський, Новомосковський, Дніпропетровський райони 

Короткий опис 
проекту 

У більшості сільських районів із низькою щільністю населення є 
проблеми із кадровим забезпеченням фахівцями, у першу чергу 
освітньої галузі та закладів охорони здоров’я. Діюча система 
кадрового забезпечення має проблему щодо створення умов для 
залучення молодих спеціалістів. Середній вік працівників сільських 
закладів освіти та охорони здоров’я межує з пенсійним віком –               
48 – 52 роки. Причини: 
відсутність легітимних умов для працевлаштування молоді на існуючі 
робочі місця; 
відсутність умов для проживання. 
Проект поетапно здійснюватиметься у районах області за двома 
напрямами: 
створення умов для працевлаштування молоді; 
забезпечення молодих спеціалістів житлом. 
Департаментом освіти та науки ОДА, департаментом 
агропромислового комплексу та розвитку сільських територій ОДА, 
департаментом охорони здоров’я  ОДА буде підготовлено для 
ухвалення обласною радою Концепції забезпечення кадрами освітніх 
закладів та закладів охорони здоров’я. 
Для всіх закладів, які є у спільній власності територіальних громад 
області, проведено аналіз забезпеченості кадрами у галузі освіти та 
охорони здоров’я, у тому числі за віковим складом. 
Здійснено аналіз статутних документів установ щодо можливості 
опису умов працевлаштування, упровадження контрактної форми 
трудових відносин. 



112 
 

Каталог програм та проектів регіонального розвитку 
Підготовлено типові статути установ, контракти, які інституційно 
забезпечуватимуть працевлаштування молоді. 
Департамент освіти і науки ОДА, департамент охорони здоров’я  
ОДА на підставі проведеного аналізу визначать вичерпний список 
фахівців, забезпеченість якими становить не вище 60%. 
Буде розроблено нормативну базу та створено фонд соціального 
житла для забезпечення потреб сільських територіальних громад 

Очікувані 
результати 

Підвищення у 2015 році рівня забезпечення кадрами у визначених 
районах до 80%. 
Створення та дія фонду соціального житла для сільських 
територіальних громад. 
Віковий склад працівників освіти та охорони здоров’я  становитиме 
не вище 38 років 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка концепції кадрового забезпечення закладів охорони 
здоров’я та освіти. 
Проведення аналізу кадрового складу. 
Проведення аналізу нормативної бази щодо впровадження 
контрактної форми роботи. 
Розроблення концепції фонду соціального (доступного житла). 
Створення та забезпечення фінансування фонду соціального 
(доступного житла) для сільських громад. 
Забезпечення моніторингу ефективності проекту 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
650 1000 2000 3650 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

департамент освіти і науки ОДА, департамент охорони здоров’я ОДА, 
управління освіти районних державних адміністрацій, районні ради. 

Коментарі  
 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.19. Підтримка співробітництва територіальних громад 
Цілі проекту Збільшення спроможності територіальних громад щодо забезпечення 

мешканців кращими послугами за менші видатки за рахунок 
об’єднання зусиль територіальних громад. 
Установлення добросусідських відносин у сільських районах 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Сільські райони Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Сільські територіальні громади області у своїй більшості не мають 
достатнього ресурсу стосовно вирішення важливих для людей питань, 
таких як організацію збору та вивезення сміття, утримання 
комунального підприємства з мінімальним набором техніки для 
очищення вулиць від снігу, підвезення необхідних матеріалів для 
бюджетних установ, утворення юридичної та землевпорядної служби 
Проект має визначити сферу й передбачати форму співробітництва 
територіальних громад та містити обґрунтування важливості 
об’єднання зусиль територіальних громад саме у цій сфері та цій 
формі. У проекті мають бути визначені суб’єкти співробітництва, 
передбачені організаційні заходи із упровадження, визначені об’єкти 
(установи) спільного фінансування та обґрунтована потреба у 
співфінансуванні з боку обласного бюджету. 
Проектом має бути передбачено відкритість співпраці громадськості, 
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публікацію результатів діяльності 
 

Очікувані 
результати 

Підписання між територіальними громадами угод про 
співробітництво з метою вирішення місцевих проблем спільними 
зусиллями у межах всієї території цих громад та створення згідно з 
таким договором реально працюючого механізму співробітництва 
(комунальне підприємство, спільна юридична служба, бухгалтерія, 
спільне утримання бюджетної установи в інтересах усіх громад –
учасників співробітництва) 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення учасників співробітництва територіальних громад. 
Розробка та підписання договору про співробітництво. 
Визначення об’єктів (установ), що підлягають фінансуванню у рамках 
співробітництва. 
Здійснення організаційних заходів із упровадження обраної форми 
співробітництва. 
Моніторинг отриманих результатів. 
Поширення інформації про співпрацю територіальних громад за 
проектом та отримані при цьому позитивні впливи на реалізацію 
повноважень територіальних громад та поліпшення послуг, що 
надаються органами місцевого самоврядування. 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1200 2000 0 3200 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради 

Коментарі Цей проект може бути реалізованим спільно з іншими проектами у 
сфері розвитку громад, або як перший етап на шляху до об’єднання 
громад 

 
 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.20. Підтримка об’єднання територіальних громад 
Цілі проекту Формування у сільських територіях спроможних територіальних 

громад, які здатні до саморозвитку, органи самоврядування яких 
можуть надавати своїм мешканцям кращі публічні послуги з вищою 
ефективністю 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Сільські райони Дніпропетровської області 

Короткий опис 
проекту 

Сільські територіальні громади області у своїй більшості є 
дотаційними, не мають достатнього ресурсу для вирішення таких 
важливих для людей питань як освітлення та благоустрій вулиць, 
утримання у належному стані бюджетних закладів – дошкільної 
освіти, первинної медицини, культури, організацію збору та 
вивезення сміття, утримання комунального підприємства. Надмірна 
подрібненість територіального устрою не сприяє оптимізації мережі 
шкіл, перешкоджає руху малого підприємництва, обмежує 
можливості працевлаштування людей у сільських територіях. У 
працівників сільських рад не має стимулу для кар’єрного зростання. 
Проект має передбачати об’єднання кількох територіальних громад у 
одну громаду, як правило навколо міста районного значення чи 
домінуючого у певній частині району селища. 
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Проектом має бути визначено перелік суб’єктів об’єднання, 
територію нової громади, перелік нових органів управління, 
приблизний перелік бюджетних установ, етапи проведення 
організаційних заходів із такого об’єднання, а також обґрунтовані 
пропозиції щодо необхідного фінансування (до 15% від суми 
загального бюджету суб‘єктів, що об‘єднуються). 
Після об‘єднання, нова територіальна громада набуває у бюджетному 
процесі статусу міста обласного значення і отримує прямі 
взаємовідносини з Державним бюджетом України. 
Проектом має бути передбачено відкритість співпраці громадськості, 
публікацію результатів діяльності 

Очікувані 
результати 

Утворення нової територіальної громади із значно більшими 
економічними можливостями та бюджетним забезпеченням, надання 
кращих та більш дешевих публічних послуг мешканцям громади 

Ключові заходи 
проекту 

Визначення учасників об’єднання територіальних громад. 
Виконання процедур, визначених українським законодавством. 
Ухвалення статуту нової громади. 
Моніторинг отриманих результатів та поширення інформації про 
отримані при цьому позитивні впливи на реалізацію повноважень 
територіальних громад та поліпшення послуг, що надаються органами 
місцевого самоврядування 

Період реалізації січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
2000 4000 0 6000 

Джерела 
фінансування 

Обласний та місцеві бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради 

Коментарі Цей проект може бути реалізованим спільно з іншими ініціативами 
підтримки розвитку територіальних громад 

 
 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.21. Створення діагностичного центру 
Цілі проекту Розвиток системи охорони здоров’я у регіоні 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Створення у рамках державного приватного партнерства 
діагностичного центру для надання якісних комплексних 
діагностичних послуг населенню, а також з метою дотримання діючих 
стандартів і протоколів МОЗ України. 
Створення Діагностичного центру за принципом Check-up дозволить 
здійснювати ранню діагностику захворювань, а отже дозволить 
зменшити кількість летальних випадків 

Очікувані 
результати 

Створення нових робочих місць. 
Надання якісних медичних послуг. 
Зниження відсотку захворюваності населення у регіоні 

Ключові заходи 
проекту 

Аналіз і планування. 
Пошук потенційних інвесторів проекту. 
Проведення інвестиційного конкурсу. 
Укладення інвестиційного договору 

Період здійснення січень – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 2015 2016 2017 Разом 
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вартість проекту, 
тис. грн 

0 50000 0 50000 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Інвестор, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.22. Створення протезно-реабілітаційного центру 
Цілі проекту Розвиток системи охорони здоров’я у регіоні 
Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область 

Стислий опис 
проекту 

Створення у рамках державного приватного партнерства на базі 
КЗ „Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16 „ДОС” протезно-
реабілітаційного центру для надання якісних комплексних послуг із 
протезування та реабілітації населенню, а також з метою дотримання 
діючих стандартів і протоколів МОЗ України 

Очікувані 
результати 

Створення нових робочих місць. 
Надання якісних медичних послуг. 
Зниження відсотку захворюваності населення у регіоні 

Ключові заходи 
проекту 

Аналіз і планування. 
Пошук потенційних інвесторів проекту. 
Проведення конкурсу. 
Укладення інвестиційного договору 

Період здійснення січень – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 96000 0 96000 

Джерела 
фінансування 

Приватний інвестор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Обласна рада, обласна державна адміністрація, комунальні заклади 
Дніпропетровської області 

 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.23. Створення на базі будинку культури „Шахтар” Центру 

культурного та духовного розвитку у місті Першотравенську  
Цілі проекту Забезпечення потреб мешканців міста Першотравенська в отриманні 

культурних послуг, розвитку духовних та творчих здібностей на базі 
Центру культурного та духовного розвитку міста, економне 
використання енергоресурсів 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Першотравенськ та Петропавлівський район 

Стислий опис 
проекту 

Будинок культури „Шахтар” – соціально значима інфраструктура для 
міста Першотравенська. Він виконує функцію центру культурного та 
духовного розвитку, де мешканці міста різного віку, а саме молодь та 
підростаюче покоління, розвивають свої культурні та творчі здібності, 
формують культурно-естетичні смаки, повагу до національної 
культури та народних традицій, долучаються до звичаїв та обрядів 
української культури, змістовного дозвілля. Завдяки реконструкції 
будівлі БК „Шахтар” отримає новий облік культурного центру міста. 
Мешканці міста (учасники художньої самодіяльності) у тому числі і 
працівники шахт, молодь та підростаюче покоління нарешті 
отримають умови для плідної творчої роботи. Глядачі отримують 
можливість у комфортному приміщенні, що відповідає всім 
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санітарно-технічним нормам, насолоджуватися виставами, 
концертами, заходами різного рівня. З’явиться можливість проводити 
більшу кількість заходів. 
Придбання сучасної мобільної сцени розширить у місті кількість 
заходів, присявяченим міським та державним святам, 
урізноманітниться спектр культурних послуг та організації дозвілля 
для мешканців міста 

Очікувані 
результати 

Задоволення потреб мешканців міста в отриманні якісних культурних 
послуг, розвитку духовних та творчих здібностей, організації дозвілля 
на базі БК „Шахтар” 

Ключові заходи 
проекту 

Міська рада та її виконавчі органи організують проведення заходів 
щодо капітального ремонту будівлі та поліпшення санітарно-
технічних умов перебування відвідувачів під час заходів, зустрічей, 
презентацій, концертів тощо. Залучають спонсорську допомогу до 
виконання цих заходів. Організовують проведення усього комплексу 
заходів та різноманітного спектра послуг на базі БК „Шахтар” 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
2988 762 0 3750 

Джерела 
фінансування 

Усього – 3750,0 тис. грн., у т.ч.: місцевий бюджет – 282,2 тис. грн, 
державний бюджет –  1000,0 тис. грн, кошти ДТЕК – 2467,8 тис. грн 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Першотравенська міська рада, компанія ДТЕК 

 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.24. Дніпропетровська обласна система телемедицини 
Цілі проекту Підвищення доступності висококваліфікованих медичних послуг 

населенню сільських територій області. 
Підвищення якості медичних послуг на всій території області. 
Запровадження сучасних ефективних моделей роботи та взаємодії 
медичних закладів різних рівнів із використанням новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Дніпропетровська область. Цільовими групами проекту визначено             
22 райони Дніпропетровської області, а також їх громади з загальною 
чисельністю мешканців – 600 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту 

Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров’я 
населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів 
суспільства до медичних послуг належної якості. 
Одним із шляхів досягнення зазначеної мети, що є доведеним 
міжнародним досвідом, є запровадження нових інноваційних способів 
організації надання медичних послуг, зокрема телемедицини. 
Особливо це ефективно у сільській місцевості. Розвиток телемедицини 
повинен сприяти забезпеченню доступності отримання якісної 
медичної допомоги жителями регіону, незалежно від місця їх 
проживання. 
Реалізацію системи телемедицини необхідно розглядати у трьох 
площинах: організаційне забезпечення, технічне та технологічне 
забезпечення, кадрове забезпечення. Вирішення питання 
організаційного забезпечення планується шляхом опису еталонної 
моделі впровадження телемедицини у сучасних умовах системи 
охорони здоров’я, розробки і прийняття на місцевому рівні 
відповідних організаційно-розпорядчих документів щодо необхідних 
змін у роботі медичних установ. Кадрове забезпечення є важливим, 
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але разом із організаційним потребує незначних ресурсів. Технічне та 
технологічне забезпечення є найбільш складним та проблемним, бо 
вимагає значних фінансових ресурсів. 
Основа регіональної телемедичної мережі – розвинута інформаційно-
комунікаційна інфраструктура медичних установ, яка буде створена у 
Дніпропетровській області у рамках реалізації проекту. Усі медичні 
установи, що будуть підключені до мережі, використовуватимуть 
централізовані ресурси (сервери, програмне забезпечення, послуги з 
адміністрування, підтримки та технічного обслуговування) 
Телекомунікаційного центру Дніпропетровської області та КЗ 
„Медичний центр телемедицини МОЗ України” (так звана технологія 
„приватної хмари”), що призведе до значної економії у цілому 

Очікувані 
результати 

1. Підвищення соціальної ефективності медичної сфери області: 
доступність та якість медичних послуг для широких верств населення 
сільських територій області, у т.ч. скорочення строків та підвищення 
якості діагностики, зменшення кількості випадків ускладнень 
захворювань. 
2. Створення системи, яка сприяє підвищенню кваліфікації 
працівників медичних установ та використанню сучасних 
перспективних технологій для надання медичних послуг. 
3. Підвищення економічної ефективності надання медичних послуг та 
забезпечення економії бюджетних коштів та коштів пацієнтів за 
рахунок упровадження сучасних ІКТ у процес надання медичних 
послуг. 
4. Побудова важливих елементів інформаційної та комунікаційної 
інфраструктур периферійних районів. 
5. Створення системи збору та аналізу важливих показників стану 
здоров’я населення районів та ефективності роботи медичних закладів 
та окремих працівників, яка застосовуватиметься при прийнятті 
рішень щодо управління та розвитку медичної сфери області 

Ключові заходи 
проекту 

1. Опис еталонної моделі впровадження телемедицини. 
2. Розробка проектів нормативних та організаційно-розпорядчих 
документів щодо порядку роботи мережі телемедицини у 
Дніпропетровській області. 
3. Створення матеріально-технічної й технологічної бази для 
впровадження пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних 
медичних установ у 22 районах Дніпропетровської області. 
4. Організація каналів передачі даних до пілотних медичних установ у 
22 районах Дніпропетровської області. 
5. Реалізація пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних 
медичних установ. 
6. Проведення підсумкового круглого столу з питань обговорення 
результатів реалізації пілотного проекту з телемедицини 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
1000 600 -400 -2000 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцеві та районні бюджети 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

ДЗ „Центр телемедицини” МОЗ України, департамент охорони 
здоров’я ОДА, управління інформаційних технологій та електронного 
урядування ОДА, Дніпропетровська обласна асоціація ОМС, 
Ініціативна експертна група з е-урядування при ОДА, КЗ „Обласна 
клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова”, 22 районні ради 
Дніпропетровської області 
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Інше Потреба у державному фінансуванні проекту обумовлюється 

необхідністю цільового використання бюджетних коштів на 
комплексне вирішення визначених проблем у галузі охорони здоров’я 
та забезпечення пацієнтів високоякісною медичною допомогою через 
проведення дистанційних консультацій, конференцій, семінарів та 
навчань 

 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.25. Створення у місті Кривому Розі центру для розміщення 

переселенців шляхом реконструкції профілакторію 
Цілі проекту Забезпечення умов для повноцінної життєдіяльності внутрішньо 

переміщених осіб (далі – ВПО), які тимчасово перебувають у місті 
Кривому Розі 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Місто Кривий Ріг. 
Отримувачі вигод: 
ВПО, які перебувають у місті Кривому Розі (близько 6000 осіб); 
громада міста Кривого Рогу в цілому (близько 650 тис, осіб); 
суб’єкти господарювання міста Кривого Рогу 

Стислий опис 
проекту 

Зважаючи на проведення у східних областях України АТО та анексію 
Криму, м. Кривий Ріг прийняло значну чисельність переселенців. 
Станом на 10 листопада 2014 року офіційно було зареєстровано           
7520 осіб, за неофіційними даними чисельність переселенців у два 
рази вища. Ситуація позначилася на життєдіяльності міста та 
створила потребу в забезпеченні додаткових місць для проживання та 
нових робочих місць. Ресурси міста з цих питань майже вичерпані й 
виникає загроза гуманітарної катастрофи, адже у місті є велика 
кількість осіб, які не забезпечені елементарними умовами 
проживання та непрацевлаштовані. 
Не менш важливими проблемами є низька поінформованість ВПО 
щодо алгоритму дій на новій території, їх прав та можливостей; 
відсутня платформа для налагодження діалогу ВПО з громадою, що 
їх приймає та ОМС, а також безпосередньо між самими ВПО на 
принципах взаємодопомоги – „рівний-рівному”. 
Цей проект передбачає створення на базі профілакторію „Рассвет” 
Центру для ВПО, що зможе задовольнити їх первинні потреби –
проживання, харчування, надати необхідну медичну допомогу, 
забезпечити психологічну та юридичну підтримку, сприяти у 
працевлаштуванні та забезпечити повноцінну інтеграцію у громаду, 
що приймає. Таким чином, ситуація з ВПО у місті буде позитивно 
вирішена, що сприятиме підтримці сталого розвитку міста 

Очікувані 
результати 

Забезпечення ВПО, які перебувають на території міста Кривого Рогу 
належними умовами проживання та робочими місцями, а                
відповідно – можливостями самозабезпечення. Створення умов для 
психологічної реабілітації ВПО та їх мотивації на активні дії з 
повноцінної адаптації у громаді, що приймає. Налагодження 
ефективного зв'язку між громадою, що приймає та ВПО завдяки 
впровадженню комунікаційної платформи на веб-ресурсі 

Ключові заходи 
проекту 

1. Здійснення реконструкції приміщень профілакторію „Рассвет” під 
кімнати для проживання ВПО, закупівля меблів, технічних засобів, 
облаштування кімнат для приготування та прийому їжі. 
2. Обладнання медпункту, кімнати психолога, юрисконсульта та 
кімнати тимчасового перебування для малолітніх дітей на базі 
профілакторію. 
3. Обладнання бізнес-інкубатору, що поєднуватиме функції 
навчального центру (проведення тренінгів з підвищення професійної 
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спроможності ) та офісу для віддаленої роботи. 
4. Розробка веб-сайта, де буде розміщена вся актуальна інформація 
для ВПО та створені можливості для відкритого діалогу з громадою 
та безпосередньо між ВПО 

Період здійснення січень 2015 р. – грудень 2017 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
3797 1899 1899 7594 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, 
міжнародний донор, залучення інвесторів 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

В якості партнерів можуть бути залучені: 
Криворізька міська рада (управління соціального захисту долучається 
в якості координатора реалізації проекту); 
громадські організації та волонтери, які опікуються проблемами 
ВПО; 
суб’єкти господарювання міста, як потенційні роботодавці. 

Інше Цей проект має перспективи „життя” після періоду реалізації – центр 
планується перетворити у „соціальний готель”, що буде вирішувати 
проблеми розміщення, адаптації й інтеграції у громаду осіб, які 
опинилися у складних життєвих ситуаціях на території міста Кривого 
Рогу 

 
 
Назва напряму 4.С. Розвиток громад 
Назва проекту 4.26. Забезпечення можливостей рівного соціального партнерства 

для задоволення культурно-просвітницьких потреб населення 
Солонянського району 

Цілі проекту Посилення підтримки культури у районі, створення сприятливих 
умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням 
місцевих особливостей, розв’язання проблем національно-
культурного розвитку, збереження національно-культурної 
спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб 
населення. Сприяння становленню талановитої мистецької молоді, 
підтримка професійної творчої діяльності, а також збереження 
національної культурної спадщини, реалізація культурно-мистецьких 
заходів для дітей, молоді, старшого покоління 

Територія, на яку 
спрямовано проект 

Солонянський район 

Стислий опис 
проекту 

Створення умов для забезпечення доступу осіб з обмеженими 
можливостями до участі у культурному житті та поліпшення 
матеріально-технічного стану закладу: ремонт входу, сцени, двох 
кімнат (розміщення дитячого хореографічного колективу для Театру 
тіней). Придбання нових технічних засобів – мікрофонів. 

Очікувані 
результати 

Створення сприятливих умов для розвитку культури Солонянщини, 
розширення доступу до історико-культурних цінностей району, 
поліпшення рівня культурного обслуговування населення, 
підвищення іміджу району та добробуту мешканців села. 
Поновлення роботи районного Будинку культури як методичного 
центру, поліпшення матеріально-технічного стану комунального 
закладу культури „Районний Будинок культури Солонянської 
районної ради Дніпропетровської області” 

Ключові заходи 
проекту 

Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, задоволення культурно-дозвіллєвих 
потреб шляхом установлення спеціальних пристроїв на центральному 
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вході районного Будинку культури; упорядкування роботи Будинку 
культури шляхом поліпшення технічного стану сцени  

Період здійснення: травень 2015 р. – листопад 2016 р. 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2015 2016 2017 Разом 
0 280 0 280 

Джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор 

Ключові учасники 
реалізації проекту 

Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт. 
Підприємства різних форм власності, населення 

Інше  
 
 
 

 
Заступник голови обласної ради  
по виконавчому апарату –  
керуюча справами                     

  
 
Т. ДАЦЬКО 
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