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Завдання реалізації програм:
конвертувати економічне багатство області у
комфортне та безпечне проживання її мешканців
Програма 1

Програма 2

Програма 3

Програма 4

Зменшення
економічних
дисбалансів

Розвиток
сільських
територій

Екологічна
та
енергетична
безпека

Розвиток
людського
капіталу

4 напрями
32 проекти

3 напрями
15 проектів

4 напрями
47 проектів

3 напрями
26 проектів

Проекти
Напрям 1.A. Диверсифікація економіки
1.1. Створення бізнес-інкубаторів у
монопрофільних містах

Територія, на яку проект матиме вплив
4 монопрофільних міста

1.2. Створення Центру підтримки бізнесу на Уся територія Дніпропетровської області
базі Агенції регіонального розвитку
1.3. Мікрокредитний фонд для МСБ
монопрофільних міст

11 монопрофільних міст

1.4. Підтримка розвитку підприємств легкої Міста Кривий Ріг, Нікополь, Синельникове,
промисловості у монопрофільних містах та Марганець, Жовті Води, субрегіон
стимулювання створення робочих місць для „Західний Донбас”
жінок
1.5. Створення системи індустріальних
парків
1.6. Індустріальний парк „Кривбас”

Дніпропетровська область
Місто Кривий Ріг і Криворізький район
Дніпропетровської області

1.7. Індустріальний парк „Павлоград”
Субрегіон „Західний Донбас”
1.8. Створення бізнес-інкубатору
Дніпропетровська область
1.9. Розвиток віртуального бізнес-інкубатору Місто Кривий Ріг і Криворізький район
на порталі „Криворізький ресурсний центр”
1.10. Створення Центру адміністративних
послуг „Будинок Юстиції”

Дніпропетровська область

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 1.B. Розвиток периферійних районів
1.11. Дослідження та промоція Апостолівський,
інвестиційних пропозицій
Васильківський,
периферійних територій
Верхньодніпровський,
Магдалинівський,
1.12. Навчання мешканців
Межівський, Нікопольський,
периферійних районів ІТПетропавлівський,
технологіям
Покровський, П’ятихатський,
Софіївський, Томаківський,
1.13. Розробка містобудівної
Царичанський, Широківський,
документації для периферійних Юріївський райони
територій
1.14. Підтримка розвитку веб- Усі райони області
ресурсів районів

Проекти
Напрям 1.С. Інноваційний розвиток

Територія, на яку проект матиме
вплив

1.15. Центр комерціалізації інновацій

Уся територія Дніпропетровської області

1.16. Інтеграція ВНЗ області до
європейського освітнього простору

Міста Дніпропетровської області, в яких
розміщені ВНЗ

1.17. Створення ІТ-містечок навколо
м. Дніпропетровська

Дніпропетровський район

1.19. Інноваційна вища освіта

Міста Дніпропетровської області, в яких
розміщені ВНЗ
Міста Дніпропетровської області

1.19. Інноваційне наукоємне
приладобудування та машинобудування
1.20. Створення інтерактивної місіїсимулятора NASA-Challenger
1.21. Створення „Космічної долини”

Дніпропетровська область

1.22. Виробництво захисту космічних
апаратів від радіаційного впливу

Дніпропетровська область

1.23. Створення ємностей для
захоронення радіаційних відходів
1.24. Створення наукового парку

Дніпропетровська область, Україна

Дніпропетровська область

Дніпропетровська область

Проекти
Територія, на яку проект матиме вплив
Напрям 1.D. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму
1.25. Впровадження стандартів туристичних Дніпропетровський, Синельниківський,
послуг і поліпшення потенціалу
Солонянський, Криничанський,
туристичних провайдерів
Верхньодніпровський, Новомосковський,
1.26. Популяризація сільського зеленого
Петриківський, Магдалинівський райони
туризму
1.27. Створення хостелів на базі гуртожитків м. Дніпропетровськ
ПТНЗ та ВНЗ
1.28. Ідентифікація та маркування
Місцевості області, які мають видатні
туристичних та рекреаційних об’єктів
туристичні об’єкти та пам’ятки –
Петриківка, козацтво, промисловий туризм
1.29. Розвиток промислового туризму
Міста Дніпропетровської області
1.30. Надання об’єктам індустріальної
Місто Кривий Ріг і Криворізький район
спадщини статусу пам’яток науки і техніки
місцевого рівня
1.31. Включення індустріальних об’єктів
Дніпропетровська область
Дніпропетровщини до Європейського
маршруту індустріальної спадщини (ERIH)
1.32. Реконструкція гідротехнічних споруд Дніпропетровська область і
веслувального каналу та воднолижного
м. Дніпропетровськ
стадіону бази олімпійської підготовки
комунального підприємства
„Водноспортивний комбінат” у м.
Дніпропетровську

Основний очікуваний результат – зменшення залежності
адміністративно-територіальних одиниць від економічного
стану великих містоутворюючих підприємств, зменшення
асиметрії у розвитку між окремими територіями області.
Показники моніторингу досягнення визначених цілей:
зміна диспропорцій між адміністративно-територіальними
одиницями
за
рівнем
доходів
домогосподарств;
зміна частки МСП у структурі економіки області та
периферійних
районів;
зміна структури зайнятості та рівня безробіття, у тому
числі рівня зайнятості та самозайнятості жінок;
чисельність підприємців, які здійснюють діяльність через
бізнес-інкубатори;
обсяг інвестицій (окремо за районами області);
зміна структури та обсягів туристичних потоків у області.

Проекти
Територія, на яку проект матиме вплив
Напрям 2.A. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері
2.1. Закупівля обладнання для 22 малих Сільськогосподарські місцевості
Дніпропетровської області
та середніх виробників у галузі
тваринництва (особливо у молочарській
галузі), садівництва, ягідництва,
енергетики, овочівництва
2.2. Розробка системи мікрокредитування Уся територія Дніпропетровської області
малих та середніх виробників
сільськогосподарської продукції
(мікрокредитний фонд)
Сільські місцевості Дніпропетровської
2.3. Навчально-консультативна
підтримка малих та середніх виробників області
сільськогосподарської продукції
2.4. Формування культури виробництва Екологічно незабруднені сільські місцевості
Дніпропетровської області, найбільші міста
та споживання продукції органічного
області
землеробства
2.5. Створення тепличних комплексів
Криворізький, Дніпропетровський,
Новомосковський, Синельниківський,
Павлоградський райони
2.6. Створення нуклеусної свинарської
Дніпропетровська область
піраміди
Дніпропетровська область
2.7. Створення оптового ринку
сільськогосподарської продукції у
Дніпропетровській області (ОРСП)

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 2.B. Сприяння зайнятості сільського населення
Сільські місцевості
2.8. Створення навчальноДніпропетровської області
виробничих підприємств на
базі ПТНЗ у сільській
місцевості
2.9. Підтримка самозайнятості Сільські місцевості
Дніпропетровської області
населення на селі, сприяння
створенню малих підприємств
у сільській місцевості
Віддалені сільські райони
2.10. Обласний конкурс
Дніпропетровської області
підтримки молоді,
заінтересованої у переселенні у
сільські райони
Дніпропетровська область
2.11. Промоція традиційних
продуктів Дніпропетровської
області

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 2.С. Розвиток інфраструктури сільських територій
2.12. Забезпечення питним
Уся територія Дніпропетровської
водопостачанням населених
області, у першу чергу сільські
пунктів, найменш забезпечених населені пункти
водою
Населені пункти субрегіону
2.13. Розробка ТЕО
„Західний Донбас”
альтернативного
водозабезпечення субрегіону
„Західний Донбас”
2.14. Будівництво підвідного
с. Сергіївка, с. Широке
водоводу Солоне – Сергіївка – Солонянського району
Широке Солонянського району
Дніпропетровської області
2.15. Система водопостачання с. Петриківка, с. Тихе
Солонянського району
с. Петриківка та с. Тихе
Солонянського району –
будівництво

Успішна реалізація проектів, спрямованих на розвиток сільських
територій, мають сприяти досягненню таких результатів:
зміцнення потенціалу, зайнятості та доходів сільських
домогосподарств;
поліпшення співпраці та підвищення продуктивності у сільському
господарстві;
поліпшення доступу до фінансових ресурсів у сільському
господарстві;
запровадження нових технологій, підвищення продуктивності у
сільському господарстві;
поліпшення розвитку села та якості життя у сільській місцевості;
створення нових підприємств та нових видів економічної діяльності
у сільській місцевості;
поліпшення можливостей для зайнятості та самозайнятості
сільської молоді;
збереження традиційних регіональних продуктів і заходів;
поліпшення самоорганізації сільських громад.

Проекти

Територія, на яку проект матиме
вплив
Напрям 3.A: Створення умов для поліпшення стану довкілля
3.1. Розробка Комплексної регіональної програми
Уся територія Дніпропетровської
області
екологічної безпеки та збереження клімату
Дніпропетровської області на 2016 – 2026 роки
3.2. Створення системи екологічного моніторингу

Уся територія Дніпропетровської
області
3.3. Розробка стратегії водозабезпечення території області Міста Марганець, Кривий Ріг, Жовті
Води, Нікополь, П’ятихатки,
із застосуванням басейнового підходу
Верхньодніпровськ; населені пункти
у районах: Дніпропетровський,
Криворізький, Нікопольський,
Солонянський, Софіївський,
Томаківський, Широківський
3.4. Інформаційно-просвітницька кампанія з формування Уся територія Дніпропетровської
області
екологічної культури
3.5. Створення рекреаційних зон на територіях
Райони Дніпропетровської області, у
першу чергу – Петриківський,
порушених та деградованих земель
Магдалинівський, Новомосковський,
Криничанський, Солонянський
3.6. Створення інфраструктури розвитку велотранспорту Міста Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Нікополь,
Павлоград
3.7. Будівництво мережі велодоріжок, що з’єднають
Місто Кривий Ріг
головні соціальні об’єкти міста Кривого Рогу
3.8. Розвиток зарядної інфраструктури для
м. Дніпропетровськ та
Дніпропетровська область
електротранспорту

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 3.B Поліпшення системи управління відходами
3.9. Розробка та впровадження Стратегії
Уся територія
поводження з ТПВ для Дніпропетровської
Дніпропетровської області
області
3.10. Упровадження комплексної системи
Міста Павлоград,
поводження з твердими побутовими відходами Першотравенськ, Тернівка,
на території субрегіону „Західний Донбас”
Павлоградський та
Петропавлівський райони
Дніпропетровської області
3.11. Зменшення кількості органічних відходів Територіальні громади сіл,
шляхом їх компостування
селищ та міст області
3.12. Розробка та впровадження системи збору Уся територія
та утилізації небезпечних відходів у складі
Дніпропетровської області
побутових відходів
3.13. Будівництво заводу з переробки ТПВ
Дніпропетровська область
3.14. Переробка побутових полімерних відходів Дніпропетровська область
та їх використання у якості вторинної
сировини для будівельних матеріалів
3.15. Реконструкція полігону твердих
Солонянська селищна рада
побутових відходів у смт Солоне

Проекти

Територія, на яку проект матиме
вплив

Напрям 3.B Поліпшення системи управління відходами
Напрям 3.С: Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих річок, водойм та
екомережі
3.16. Створення та виділення меж у натурі об’єктів ПЗФ Уся територія Дніпропетровської
області – національних парків та біосферного заповідника області
3.17. Дослідження екологічного стану рекреаційних зон та Уся територія Дніпропетровської
внутрішніх водойм у межах міських територій області для області
визначення перспективи їх відновлення
3.18. Створення водоохоронних зон у межах міст області Міські населені пункти
Дніпропетровської області
3.19. Поліпшення екологічного та водогосподарського
Населені пункти басейну р. Оріль у
стану р. Оріль
межах Дніпропетровської області
3.20. Розчищення гирл малих річок області
Населені пункти області, які
розташовані вздовж річок
3.21. Створення зони відпочинку „Кратер” на основі
Місто Кривий Ріг та Криворізький
затопленого Жовтневого гранітного кар’єру
район
3.22. Обґрунтування вдосконалення системи озеленення Місто Дніпродзержинськ
міста Дніпродзержинська з використанням ГІСтехнологій
3.23. Створення спортивно-оздоровчого комплексу
Місто Нікополь та Нікопольський
„Спорт-парк „Зелений дуб” у мікрорайоні Жуковський у район
м. Нікополі
3.24. Створення міні-зоопарку, дендропарку та
Місто Нікополь та Нікопольський
екологічного музею на базі міського екологорайон
натуралістичного центру

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
3.25. Формування громадської думки щодо переваг Уся територія Дніпропетровської
застосування локальних проектів відновлюваної області
енергетики
3.26. Енергоаудит будівель спільної комунальної
Уся територія Дніпропетровської
власності територіальних громад
області
3.27. Упровадження принципів енергоефективності Уся територія Дніпропетровської
у територіальних громадах
області
3.28. Використання біомаси для теплопостачання у Уся територія Дніпропетровської
комунальні заклади
області
3.29. Забезпечення гарячим водопостачанням
Уся територія Дніпропетровської
дитячих навчальних закладів із використанням
області
сонячної енергії
3.30. Модернізація вуличного освітлення населених Уся територія Дніпропетровської
пунктів із використанням світлодіодних технологій області
3.31. Упровадження системи моніторингу
Уся територія Дніпропетровської
споживання енергоресурсів на об’єктах КЗ та КУ
області
Дніпропетровської обласної ради
3.32. Переведення закладів охорони здоров’я міста Уся територія Дніпропетровської
Дніпропетровська на індивідуальне опалення
області
3.33. Термомодернізація об’єктів житлового фонду Територіальні громади
міста Дніпропетровська
Дніпропетровської області

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
3.25. Формування громадської думки щодо переваг Уся територія Дніпропетровської
застосування локальних проектів відновлюваної області
енергетики
3.33. Термомодернізація об’єктів житлового фонду Територіальні громади
міста Дніпропетровська
Дніпропетровської області
3.34. Реконструкція об’єктів теплопостачання
Місто Дніпропетровськ
КП „Дніпротеплоенерго” ДОР” та їх
диспетчеризація
3.35. Термомодернізація будівель комунального
Територіальні громади
закладу „Дніпропетровська обласна клінічна
Дніпропетровської області
лікарня ім. І.І. Мечникова”
3.36. Система моніторингу мікроклімату, контролю Територіальні громади
енергоресурсів, видачі рекомендацій з ефективного Дніпропетровської області
використання енергоресурсів та застосування
заходів щодо збільшення енергоефективності для
домогосподарств і малих підприємств
3.37. Реконструкція котельні, з установленням
Місто Кривий Ріг
твердопаливних котлів, будівництво складу палива,
для використання біопалива на котельні КПТМ
„Криворіжтепломережа”

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
3.25. Формування громадської думки щодо переваг Уся територія Дніпропетровської
застосування локальних проектів відновлюваної області
енергетики
3.38. Реконструкція ТРП 119 та будівництво 5
Місто Кривий Ріг
блочно-модульних котелень з виведенням з
експлуатації котельні № 6 ДП „Криворізька
теплоцентраль”
3.39. Реконструкція котельні „ОПМС-80” КПТМ
Місто Кривий Ріг
„Криворіжтепломережа” щодо використання
біопалива
3.40. Будівництво локальних районних котелень та Місто Кривий Ріг
виведення з експлуатації котельні „КМК” КПТМ
„Криворіжтепломережа”
3.41. Будівництво котелень на базі ТРП №№ 37, 38, Місто Кривий Ріг і Криворізький
96, 97 з одночасним виведенням з експлуатації
район
котельні № 2 та ділянки магістрального
трубопроводу ДП „Криворізька теплоцентраль”,
підключенням споживачів селища Довгинцеве до
котельні по
вул. Обнорського, 78
3.42. Використання міських каналізаційних стоків Територіальні громади
для потреб гарячого водопостачання міста, за
Дніпропетровської області
допомогою теплонасосних установок

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив
Напрям 3.D. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
3.25. Формування громадської думки щодо переваг Уся територія Дніпропетровської
застосування локальних проектів відновлюваної області
енергетики
3.43. Упровадження автоматизованої системи
Місто Кривий Ріг
енергоменеджменту в бюджетних установах міста
Кривого Рогу
3.44. Одержання біогазу та органо-мінеральних
Територіальні громади
добрив шляхом утилізації осадів міських стічних
Дніпропетровської області
вод
3.45. Упровадження системи моніторингу
м. Дніпродзержинськ
енергоспоживання у бюджетних установах міста
Дніпродзержинська
3.46. Реалізація Програми „Відродження регіону – Дніпропетровська область,
технічної модернізації комунального господарства, м. Кривий Ріг, м.
енергетичної та екологічної безпеки, соціальноДніпропетровськ
побутового та культурного розвитку
Дніпропетровської області на 2015 – 2020 роки”
3.47. Енергоаудит будівель спільної комунальної
Дніпропетровська область
власності територіальних громад

Успішна реалізація проектів, спрямованих на
поліпшення екологічної безпеки, мають сприяти
досягненню таких результатів:
поліпшення системи екологічного управління та
моніторингу;
захист водних ресурсів від виснаження та забруднення;
поліпшення управління ТПВ;
зменшення кількості несанкціонованих звалищ ТПВ;
відновлення водного режиму річок області;
розширення мережі природно-заповідного фонду та
збільшення її площі згідно з міжнародними нормами і
Програмою формування та розвитку національної
екомережі Дніпропетровської області;
збільшення площ установлених водоохоронних зон;
зниження рівня енергоспоживання.

Проекти

Територія, на яку проект
матиме вплив

Напрям 4.A. Освіта для зайнятості
Уся територія Дніпропетровської
4.1. Дослідження
перспективних потреб
області
регіонального ринку праці
Уся територія Дніпропетровської
4.2. Поліпшення
області
профорієнтаційної роботи з
молоддю
Вибрані райони
4.3. Закупівля для ПТНЗ
обладнання з метою підготовки Дніпропетровської області
за затребуваними ринком праці
масовими професіями
Уся територія Дніпропетровської
4.4. Сучасні та доступні
області
навчальні заклади.
Формування та розвиток
шкільних округів
4.5. Соціальний франчайзинг Уся територія Дніпропетровської
області

Проекти
Територія, на яку проект матиме вплив
Напрям 4.B. Підвищення громадської активності мешканців
4.6. Просвітництво молоді з питань
Уся територія Дніпропетровської області
реагування на виклики сучасності
4.7. Розвиток учнівського самоврядування Уся територія Дніпропетровської області
4.8. Створення інформаційно-ресурсних
6 віддалених районів Дніпропетровської
центрів доступу до публічної інформації
області
Відібрані сільські громади з кожного району
4.9. Активізація сільських громад та
Дніпропетровської області
поліпшення благоустрою сіл шляхом
самоорганізації мешканців та проведення
толок
4.10. Проведення громадської кампанії
Уся територія Дніпропетровської області
боротьби з амброзією
Місто Кривий Ріг та Криворізький район
4.11. Підтримка та розвиток
громадянського суспільства
Криворізького регіону шляхом створення
мережі та посилення спроможностей
4.12. Прозорий бюджет
Дніпропетровська область
4.13. Створення Центру ГІС-технологій та Дніпропетровська область
застосування даних ДЗЗ у
Дніпропетровській області
4.14. Інтерактивна мапа міста
Територіальні громади Дніпропетровської
області

Проекти
Територія, на яку проект матиме вплив
Напрям 4.С. Розвиток громад
4.15. Створення умов для забезпечення
Уся територія Дніпропетровської області
територіальних громад області засобами малої
механізації
4.16. Агенція регіонального розвитку
Уся територія Дніпропетровської області
4.17. Створення Інтернет-порталу для місцевого Уся територія Дніпропетровської області
самоврядування
4.18. Створення умов для залучення фахівців на Визначені райони Дніпропетровської області
запит громад
4.19. Підтримка співробітництва
Сільські райони Дніпропетровської області
територіальних громад
4.20. Підтримка об’єднання територіальних
Сільські райони Дніпропетровської області
громад
4.21. Створення діагностичного центру
Дніпропетровська область
4.22. Створення протезно-реабілітаційного
Дніпропетровська область
центру
4.23. Створення Центру культурного та
Місто Першотравенськ та Петропавлівський район
духовного розвитку у місті Першотравенську на
базі Будинку культури „Шахтар”
4.24. Дніпропетровська обласна система
Дніпропетровська область
телемедицини
4.25. Створення у місті Кривому Розі центру для Місто Кривий Ріг
розміщення переселенців шляхом реконструкції
профілакторію
4.26. Забезпечення можливостей рівного
Солонянський район
соціального партнерства для задоволення
культурно-просвітницьких потреб населення
Солонянського району

У ході реалізації програми передбачається досягнення таких результатів:
створення освітніх округів;
оновлення матеріальної бази ПТНЗ, які здійснюють підготовку за
найзатребуванішими масовими професіями;
формування об’єктивної інформаційної бази щодо сучасного стану та
перспективних потреб регіонального ринку праці для коригування державного
замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, а також для проведення
профорієнтаційної роботи з молоддю;
зменшення рівня безробіття серед молоді;
розширення представництва жінок у ОСН, участі у прийнятті рішень;
поліпшення показників працевлаштування випускників за отриманим фахом;
зменшення кількості випадків асоціальної поведінки серед молоді;
підвищення активності, свідомості та відповідальності молоді;
забезпечення постійного доступу представникам органів місцевого самоврядування
до інформаційних та консультаційних ресурсів;
поліпшення практики громадських толок;
створення бази малої механізації для територіальних громад у кожному районі
області;
доступність закладів освіти у сільській місцевості протягом 30 хвилин;
підвищення рівня забезпеченості кадрами закладів освіти та охорони здоров’я.

Стратегічна ціль 1. Зменшення економічних дисбалансів
Операційні цілі

1.1. Диверсифікація
економіки

1.2. Розвиток
периферійних
районів

1.3. Інноваційний
розвиток

1.4. Розвиток
закордонного та
внутрішнього
туризму
Завдання

1.1.1. Забезпечення
розвитку інфраструктури
підтримки МСБ

1.2.1. Створення умов для
економічного розвитку
периферійних районів

1.3.1. Створення умов для
комерціалізації інновацій

1.4.1. Створення
сприятливих умов для
розвитку туристичної
індустрії

1.1.2. Сприяння залученню
інвестицій в інші (поза
домінуючою) галузі
економіки

1.2.2. Створення умов для
закріплення молоді у
периферійних районах

1.3.2. Поліпшення умов для
розвитку IT сфери

1.4.2. Розвиток подієвого та
тематичного туризму

1.1.3. Поліпшення бізнесклімату та спрощення
дозвільних процедур

1.2.3. Розвиток
інфраструктури
периферійних районів

1.3.3. Поліпшення умов для
розвитку наукоємного
машинобудування

1.4.3. Забезпечення
маркетингового просування
Дніпропетровської області

Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій
Операційні цілі
2.1. Підвищення
доданої вартості в
аграрній сфері

2.2. Підтримка
зайнятості сільського
населення

2.3. Розвиток
інфраструктури
сільських територій
Завдання

2.1.1. Розвиток потенціалу малих і
середніх агровиробників,
поліпшення доступу до
фінансування

2.2.1. Підвищення якості трудових
ресурсів сільських територій

2.3.1. Поліпшення забезпечення
населених пунктів питними
водними ресурсами

2.1.2. Підтримка диверсифікації
агровиробництва та заміщення
імпорту

2.2.2. Сприяння самозайнятості в
сільській місцевості

2.3.2. Поліпшення стану сільських
доріг
2.3.3. Поліпшення соціальної
інфраструктури села

Стратегічна ціль 3. Екологічна та енергетична безпека
Операційні цілі
3.1. Створення
умов для
поліпшення стану
довкілля

3.2. Поліпшення
управління
відходами

3.3. Розвиток
екомережі та
рекреаційних зон

3.4.
Енергоефективніс
ть та розвиток
альтернативної
енергетики
Завдання

3.2.1. Поліпшення збору
та утилізації ТПВ

3.3.1. Сприяння
збереженню лісів та
об’єктів природнозаповідного фонду

3.4.1. Підвищення
ефективності управління
енергетичними
ресурсами

3.1.2. Зменшення
забруднення повітряного
басейну

3.2.2. Сприяння
зменшенню об‘ємів
утворення ТПВ

3.3.2. Поліпшення стану
рекреаційних зон

3.4.2. Розвиток
альтернативної
енергетики

3.1.3. Захист водних
ресурсів від виснаження
та забруднення

3.2.3. Поліпшення
утилізації промислових
відходів

3.3.3. Відновлення
порушених земель та
родючості ґрунтів

3.4.3. Підвищення
енергоефективності та
енергозбереження

3.1.1. Поліпшення
екологічного управління
та моніторингу

3.1.4. Формування
екологічної культури
населення

Стратегічна ціль 4. Розвиток людського капіталу
Операційні цілі

4.1. Освіта для
зайнятості

4.2. Підвищення
громадської
активності мешканців

4.3. Розвиток громад

Завдання
4.1.1. Створення умов для інтеграції
системи ВНЗ у європейський
освітній простір

4.2.1. Поліпшення умов для
самореалізації молоді

4.3.1. Створення умов для
ефективного управління
територіями

4.1.2. Збалансування регіонального
ринку праці

4.2.2. Залучення мешканців до
вирішення місцевих проблем

4.3.2. Забезпечення рівного доступу
до публічної інформації в усіх
населених пунктах області

4.1.3. Формування гнучкої системи
загальноосвітніх закладів у
відповідності до системи розселення

4.2.3. Збереження культурної
спадщини та підтримка розвитку
культури
4.2.4. Патріотичне виховання
громадян

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ
регіонального розвитку на період до 2020 року
(затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385)
Пріоритети державної регіональної політики
Стратегічні завдання, визначені у
Державній стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року

Цілі державної регіональної політики,
визначені у Стратегії

Підвищення конкурентоспроможності
регіонів та зміцнення їх ресурсного
потенціалу

підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів

Забезпечення розвитку людських ресурсів

територіальна соціально-економічна
інтеграція і просторовий розвиток

Розвиток міжрегіонального
співробітництва

ефективне державне управління у сфері
регіонального розвитку

Створення інституціональних умов для
регіонального розвитку

ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

ЦІЛЬ 1
Підвищення
рівня
конкурентоспромо
жності регіонів

ЦІЛЬ 2
Територіальна
соціальноекономічна
інтеграція і
просторовий
розвиток

ЦІЛЬ 3
Ефективне
державне
управління у сфері
регіонального
розвитку

ЦІЛЬ 1
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
1. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку
регіонів
Розвиток інфраструктури міст
Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку
2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші
території, розвиток сільської місцевості
Поліпшення транспортної доступності в межах регіону
Розвиток сільської місцевості
3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів
Розвиток інтелектуального капіталу
Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів
Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних
ринках
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної
спадщини та найцінніших природних територій
Розвиток транскордонного співробітництва
Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в
регіонах

ЦІЛЬ 2

Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток

1. Виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на
вирішення актуальних проблемних питань Донецької та
Луганської областей, Автономної Республіки Крим та
м.Севастополя
Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація
Донецької та Луганської областей
Захист національних інтересів
та недопущення порушення
конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
2. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток
регіонів
Узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та
підтримки економічно менш розвинутих і депресивних територій
Створення умов для продуктивної праці населення

ЦІЛЬ 2
Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток
3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища
для людини незалежно від місця її проживання
Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців
Підвищення стандартів життя в сільській місцевості
Модернізація системи освіти
Створення умов для формування здорового населення
Соціокультурний розвиток
Надання якісних послуг транспорту та зв’язку
Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом
4. Розвиток міжрегіонального співробітництва
Створення умов для зміцнення зв’язків між
територіальними громадами
Розвиток прикордонних територій

регіонами

та

ЦІЛЬ 3
Ефективне державне управління у сфері регіонального
розвитку
1. Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування
та адміністративно-територіального устрою
2. Удосконалення системи стратегічного планування регіонального
розвитку на загальнодержавному та регіональному рівні
3. Підвищення
розвитком

якості

державного

управління

регіональним

4. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та
реалізації державної регіональної політики
5. Інституційне забезпечення регіонального розвитку

Питома вага регіону за обсягами валової доданої вартості у 2012 році
(фактичні ціни), відсотків

м. Севастополь

м. Київ

Чернігівська область

Чернівецька область

Черкаська область

Хмельницька область

Херсонська область

ступінь зносу по Україні у 2006 році

Харківська область

Тернопільська область

Сумська область

Рівненська область

Полтавська область

Одеська область

Миколаївська область

Львівська область

Луганська область

Кіровоградська область

2010 рік

Київська область

Івано-Франківська область

Запорізька область

Закарпатська область

2006 рік

Житомирська область

Донецька область

Дніпропетровська область

100

Волинська область

Вінницька область

Автономна Республіка Крим

Ступінь зносу основних фондів, відсотків
ступінь зносу по Україні у 2010 році
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Волинська область

Закарпатська область
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Луганська область

м.Севастополь

Івано-Франківська область

Запорізька область

Львівська область

Одеська область

Черкаська область

Полтавська область

Донецька область

Харківська область

Автономна Республіка Крим

Київська область

Дніпропетровська область

Співвідношення максимального та мінімального обсягу прямих іноземних
інвестицій на одну особу (без урахування м. Києва), доларів США
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Максимальне, мінімальне та середнє значення по Україні
обсягу валової доданої вартості на одну особу
(у порівняних цінах), гривень
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Співвідношення обсягу валової доданої вартості на одну особу м. Києва до
середнього обсягу валової доданої вартості на одну особу по Україні та
регіону з мінімальним обсягом валової доданої вартості на одну особу, разів

4

4
м. Київ до регіону з мінімальним значенням

3

м. Київ до середньоукраїнського значення

3

2

2

1
1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Валовий внутрішній продукт на одну особу
деяких столиць країн ЄС та м. Києва, 2010 рік

Найменування
столиці

Лондон
Брюссель
Стокгольм
Відень
Прага
Берлін
Лісабон
Київ

Валовий
внутрішній
продукт, млн.
євро

Валовий
внутрішній
продукт на
одну особу,
євро

362020
67666
103797
75503
38634
99525
64275
18598

46300
61300
50700
44300
30900
28900
22700
6661

Валовий внутрішній
продукт на одну
особу, відсотків
середнього
валового
внутрішнього
продукту на одну
особу країн ЄС
189
251
207
181
126
118
93
27

Чисельність
населення,
млн. осіб

Площа,
тис. кв.
кілометрів

7,8
1,1
0,8
1,7
1,3
3,5
2,8
2,8

0,3
0,2
6,5
4,6
0,5
0,9
2,9
0,8

Диспропорції у будівельній галузі

Відхилення середньомісячної заробітної плати
штатних працівників за регіонами від такого показника по Україні
(без урахування мм. Києва та Севастополя), гривень
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Середньомісячна заробітна плата за
рік по Україні, гривень

311

589,6

2001 р.

2004 рік

806,2

2005 рік

Автономна Республіка Крим
Донецька область
Івано-Франківська область
Львівська область
Рівненська область
Херсонська область
Чернігівська область

1041,5

1351,1

2006 рік

2007 рік

Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Миколаївська область
Сумська область
Хмельницька область

1806,4

2008 рік

1905,9

2009 рік

2239,2

2633,1

2010 рік

2011 рік

Волинська область
Закарпатська область
Кіровоградська область
Одеська область
Тернопільська область
Черкаська область

3025,6

2012 рік

3265

2013 рік

Дніпропетровська область
Запорізька область
Луганська область
Полтавська область
Харківська область
Чернівецька область

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції
порівняно з попереднім роком, відсотків
20

15

10

5

0

-5

-10
2006

2007

2008

2009

2010
Роки

2011

2012

2013

Середньомісячна заробітна плата
у сільському господарстві, гривень

Автомобільні дороги
загального користування, тис. кілометрів
Територіальні 28,3
Районні 67,9

Регіональні 10
Національні 4,8

Між народні 8,6

Обласні 50

На сьогодні технічні характеристики автомобільних доріг не відповідають сучасним
потребам економіки, оскільки близько 80 відсотків автомобільних доріг побудовані за
стандартами 60—70-х років і лише 1,6 відсотка є дорогами першої категорії (чотири та
більше смуг, висока пропускна спроможність).

Частка населення у районах, розташованих на відстані більш
як 100 кілометрів від центру регіону, відсотків

Щільність автомобільних доріг із твердим покриттям

Щільність автомобільних доріг із твердим
покриттям у 2012 році, кілометрів на 1 тис.
кв. кілометрів

Щільність мереж фіксованого та мобільного зв’язку
на 1 січня 2013 р., телефонів на 100 осіб
Рівненська
Волинська

123,3
17,6

115,4
21,4
Тернопільська

90,8
20,1

Івано-Франківська
Закарпатська

125,9
14,1

126,9
22,5
Житомирська

118
22,2
Львівська

150,6
25,8

104
17,2

112,3
15,5

Хмельницька

89,9
20,1

Чернігівська

Київська

Сумська

м. Київ

Луганська

127
22,9

129,3
17,3

Кіровоградська

Чернівецька

Регіони з найнижчою щільністю
фіксованих телефонів

Харківська

Полтавська

Черкаська

Вінницька

Щільність фіксованих
телефонів по Україні

141,7
26

119,4
24,6

244,6
51,5

107,4
19,6

Щільність мобільного
зв’язку по Україні

113,6
21,1

Дніпропетровська

96,5
18,5

132,3
68,1
Одеська

109,2
27,1

Миколаївська

129,8
17,8
Запорізька

135,5
22,5
Херсонська

138
19,4

Регіони з найвищою щільністю
фіксованих телефонів

Автономна Республіка
Крим

м. Севастополь

149,4
29,2

144,2
21,4

Донецька

110,7
29,2
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Автономна Республіка Крим
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м. Київ

Співвідношення чисельності абонентів
мобільного зв’язку та наявного населення
на 1 січня 2013 р., тис. осіб
7000

Чисельність абонентів мобільного зв'язку
Чисельність наявного населення
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Автономна Республіка Крим

Чисельність абонентів Інтернету
за 2006—2012 роки, тис. осіб
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Енергоємність валового внутрішнього продукту у 2012 році,
кілограмів палива у нафтовому еквіваленті на 1 долар США
валового внутрішнього продукту
(за паритетом купівельної спроможності 2005 року)

м. Севастополь

м. Київ
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Вінницька область

Автономна Республіка Крим

Рівень енергоємності валового продукту в регіонах, кілограмів
умовного палива на гривню валового внутрішнього продукту
(в цінах 2002 року)
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Полтавська область

Одеська область

Миколаївська область

Львівська область

Луганська область

Кіровоградська область

Київська область

Івано-Франківська область

Запорізька область

Закарпатська область

Житомирська область

Донецька область

Дніпропетровська область

Волинська область

0,3

Вінницька область

0,3
Частка регіону у валовому регіональному продукті, відсотків

Рівень енергоємності валового регіонального продукту, кілограмів умовного палива
на гривню валового регіонального продукту

0,2

0,2
10

8

0,1
6

0,1
4

2

0,0
0

відсотків

втономна Республіка Крим

кілограмів умовного палива на гривню валового регіонального
продукту

Частка регіону у валовому регіональному продукті та
рівень енергоємності валового регіонального продукту
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Основні показники діяльності підприємств у 2013 році

Питома вага, відсотків
Види підприємств

загальної
кількості
підприємств

зайнятих
працівників

обсягу продажу
товарів (робіт,
послуг)

Великі підприємства

0,2

32,2

42,4

Малі підприємства

95

27,1

16,6

2011

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб,
одиниць

2012

Рівень бідності за регіонами за відносним критерієм, відсотків

2001

2012

міста
райони

Чернігівська область

Чернівецька область

Черкаська область

Хмельницька область

Херсонська область

Харківська область

Тернопільська область

Сумська область

Рівненська область

Полтавська область

Одеська область

Миколаївська область

Львівська область

Луганська область

Кіровоградська область

Київська область

Івано-Франківська область

Запорізька область

Закарпатська область

Житомирська область

Донецька область

Дніпропетровська область

Волинська область

Вінницька область

Автономна Республіка Крим

Структура розміщення
підприємств — юридичних осіб у 2011 році, відсотків
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Кількість інноваційно активних промислових підприємств
у загальній кількості промислових підприємств, відсотків
2007

2013

Кількість колективних засобів розміщення
на кінець 2012 року, одиниць

Зміна кількості наявного населення

Міжрегіональні диспропорції за рівнем народжуваності,
кількість народжених на 1 тис. осіб
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Німеччина

Франція

Великобританія

Італія

Україна

Демографічне навантаження

Рівень урбанізації

Рівень безробіття за методологією
Міжнародної організації праці, відсотків
2008 р.
2009 р.
2013 р.

м.Севастополь
м.Київ
Чернігівська область

Чернівецька область

Україна
13
12
11
10
9

Автономна Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область

8

Черкаська область

Донецька область

7
6

Хмельницька область

Житомирська область

5
4

Херсонська область

Закарпатська область

3

Харківська область

Запорізька область

Тернопільська область

Івано-Франківська область

Сумська область
Рівненська область

Київська область
Кіровоградська область

Полтавська область
Луганська область
Одеська область
Львівська область
Миколаївська область

Житомирська область

Кіровоградська область

Сумська область

Херсонська область

Вінницька область

Хмельницька область

Рівненська область

Чернігівська область

Тернопільська область

Черкаська область

Волинська область

Дніпропетровська область

Івано-Франківська область

Донецька область

Луганська область

Одеська область

Полтавська область

Миколаївська область

Київська область

Автономна Республіка Крим

Запорізька область

Львівська область

Чернівецька область

Закарпатська область

Харківська область

Індекс регіонального людського розвитку, 2012 рік

Розрахунок індексу регіонального людського розвитку проводиться за 33 показниками, які об’єднані у шість блоків:
“Відтворення населення”, “Соціальне становище”, “Комфортне життя”, “Добробут”, “Гідна праця” і “Освіта”.
4,2

4

3,8

3,6

3,4

3,2

3

м.Київ

Івано-Франківська область

Рівненська область

Чернігівська область

Львівська область

Тернопільська область

Полтавська область

сільські населені пункти

Запорізька область

Чернівецька область

Волинська область

Вінницька область

Житомирська область

Дніпропетровська область

Кіровоградська область

Харківська область

Автономна Республіка Крим

Україна

Донецька область

Хмельницька область

Херсонська область
Закарпатська область
Київська область
Миколаївська область
Одеська область
Черкаська область
Сумська область
м.Севастополь
Луганська область

Охоплення дітей дошкільною освітою
за місцем проживання у 2012 році, відсотків
міські населені пункти
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Донецька область

Рівненська область

Миколаївська область

Кіровоградська область

Житомирська область

Сумська область

Запорізька область

Львівська область

Херсонська область

Вінницька область

Дніпропетровська область

Полтавська область

Тернопільська область

Хмельницька область

Одеська область

Волинська область

Автономна Республіка Крим

Івано-Франківська область

Луганська область

Харківська область

Чернівецька область

Закарпатська область

Чернігівська область

Київська область

Черкаська область

Внутрішньорегіональні диспропорції за рівнем забезпеченості
лікарями на 10 тис. осіб населення, 2012 рік
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Кількість ВІЛ-інфікованих на 10 тис. осіб населення, випадків
2006

2012

Закарпатська область

Рівненська область

Київська область

Миколаївська область

Полтавська область

Волинська область

Івано-Франківська область

водопровідні мережі

Чернівецька область

Дніпропетровська область

Черкаська область

Житомирська область

Вінницька область

теплові мережі

Хмельницька область

Херсонська область

Тернопільська область

м.Київ

50

Чернігівська область

Україна

Кіровоградська область

Львівська область

Запорізька область

Сумська область

Донецька область

Одеська область

Харківська область

Луганська область

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Питома вага мереж житлово-комунального господарства,
які перебувають в аварійному стані
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Рівень аварійності основних фондів житлово-комунального
господарства на кінець 2012 року

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у
розрахунку на одну особу, кілограмів
2005

2013

Офіційний курс гривні

06/08/2014

11/02/2015

USD

12,354879

24,84

EUR

16,533299

28,01

