
  
 

 
ПРЕС-РЕЛІЗ 

 
Круглий стіл 

«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ: ВІД ЗАДУМУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 

 

30 листопада 2015 року о 10:00 у приміщенні Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 
відбувся круглий стіл «Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року: від задуму до реалізації». 
Організатором круглого столу стала Дніпропетровська обласна громадська організація 
«Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики». Захід було 
проведено у рамках проекту «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій 
регіонального розвитку», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень 
(м. Чернігів) у партнерстві з Дніпропетровською обласною громадською організацією 
«Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики» у складі 
Асоціації регіональних аналітичних центрів, Інститутом громадянського суспільства, Всеукраїнською 
асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Офісом 
Ради Європи в Україні за підтримки Європейського Союзу. 

Таким чином у Дніпропетровській області відбулося перше громадське обговорення результатів 
виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року на 2015 
– 2017 роки (затвердженого Рішенням Дніпропетровської обласної ради «Про План реалізації Стратегії 
розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року на 2015 – 2017 роки» від 29.04.2015 р. № 561-
27/VI). 

Під час своєї доповіді та презентації в.о. директора департаменту економічного розвитку 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олексій Псарьов розповів про досягнення області, її 
роль та частку у національній економіці, а це 10% ВВП України та понад 20% всієї реалізованої 
продукції на території України. Також у своїй доповіді О.Псарьов значну увагу приділив роз’ясненню 
взаємозв’язку завдань Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року із реформою 
децентралізації. Під час доповіді була використана значна кількість конкретних прикладів, що допомогло 
проілюструвати досягнення та здобутки, яких вдалося досягти завдяки реалізації Стратегії. За 
результатами доповіді О.Псарьова відбулася ґрунтована дискусія із представниками Громадської ради 
при Дніпропетровській обласній державній адміністрації (Василенко Н.І., Лючков І.А., Алексеєва Н.О., 
Літвінов О.В.), до якої долучилися представники інших громадських організацій Дніпропетровщини. Під 
час дискусії вдалося розглянути значну кількість питань із сфери житлово-комунальних послуг, надання 
адміністративних послуг, освіти, розвитку підприємництва, соціального захисту, об’єднання громад, 
тендерних закупівель тощо. 

Виконавчий директор громадської організації «Інститут Громадської Експертизи» - Олексій 
Літвінов у своїй доповіді розповів про результати аналізу структури Стратегії та плану її реалізації, 
затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради «Про План реалізації Стратегії розвитку 
Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Відповідальність за зміст даної 
публікації покладається виключно на Дніпропетровську обласну громадську  організацію «Дніпропетровський 
координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики». Інформація, наведена в даній публікації, ні 
за яких обставин не може розглядатися як така, що відбиває позицію Європейського Союзу» 



  
 

Дніпропетровської області на період до 2020 року на 2015 – 2017 роки» від 29.04.2015 р. № 561-27/VI. 
Особливу увагу під час свого виступу О.Літвінов звернув на необхідність системного діалогу та 
громадської оцінки виконання як окремих заходів і проектів, так і самої Стратегії, актуалізацію завдань, а 
також пріоритетів. На думку О.Літвінова, громадська оцінка та моніторинг виконання Стратегії мають 
стати ключовим завданням новоствореної Громадської ради при Дніпропетровській обласній державній 
адміністрації. Також доповідач навів результати аналізу виконання низки пріоритетів, зокрема, у сфері 
розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг, а також зазначив, що Стратегія взагалі не 
враховує проблемні питання внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та 
учасників АТО.  

Голова Дніпропетровської обласної громадської організації «Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики» Олексій Андреєв докладно розповів про відмінності 
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року від Державній стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 року, які були виявлені громадськими експертами. 
О.Андреєв зазначив, що Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року була 
прийнята першою в Україні (Рішення Дніпропетровської обласної ради «Про Стратегію розвитку 
Дніпропетровської області на період до 2020 року» від 26.09.2014 р. № 561-27/VI) й у тексті цього 
документу наголошувалося, що він повною мірою відповідає Державній стратегії регіонального розвитку 
України на період до 2020 року. Однак, громадські експерти встановили низку невідповідностей 
регіональної стратегії Державній стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року. На 
думку О.Андреєва, виявлені невідповідності мають бути виправлені та врахувати пріоритети визначені 
на державному рівні. 

Під час підведення підсумків роботи круглого столу Олексій Літвінов висловив вдячність 
Дніпропетровській обласній державній адміністрації за її відкритість та зацікавленість у діалозі з 
громадськістю з питань оцінки виконання Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 
2020 року. За його словами це є першим в Україні прикладом звітування місцевої державної адміністрації 
про результати виконання плану реалізації стратегії регіонального розвитку через рік після її 
затвердження та через 7 місяців після затвердження плану її реалізації. На що Олексій Псарьов зазначив, 
що подібні зустрічі стануть регулярними, зокрема, це передбачено Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів» від 11.11.2015 р. № 932, зокрема, щоквартально буде готуватися 
звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації 
стратегії, а щорічно – звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за 
відповідний період та звіт з оцінки результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її 
реалізації. Учасники круглого столу подякували за інформацію та домовилися зустрітися із 
представниками Дніпропетровської обласної державної адміністрації у лютому 2016 р., щоб спільно 
обговорити відповідні звіти за IV квартал 2015 р. та за весь 2015 рік. 

dcecrp@i.ua, www.dcecrp.ho.ua 

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Відповідальність за зміст даної 
публікації покладається виключно на Дніпропетровську обласну громадську  організацію «Дніпропетровський 
координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики». Інформація, наведена в даній публікації, ні 
за яких обставин не може розглядатися як така, що відбиває позицію Європейського Союзу» 
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