
 

  
 

 

Регіональна Виборча Рада Дніпра 

Запитальник до політичних партій, що балотуються до  обласної ради  

 

1. Які проблеми існують сьогодні у взаємовідносинах 

Дніпропетровської обласної ради з громадами та районами? Які шляхи 

пропонує Ваша політична сила задля їхнього вирішення? 

 питання фінансової спроможності та існування «неспроможних 

громад» 

 новий районний поділ Дніпропетровської області 
 

2. Якою є стратегія Вашої політичної сили щодо регіонального 

розвитку Дніпропетровської області? Назвіть, будь ласка, ключові цілі цієї 

стратегії. 
 

3. Які проблеми соціального та економічного розвитку Ваша політична 

сила вважає пріоритетними для Дніпропетровської області? Які шляхи 

пропонує Ваша політична сила задля їхнього вирішення та за рахунок 

чого? 

 скорочення населення в усіх населених пунктів сільської місцевості 

області; 

 деформована, нераціональна структура регіональної економіки;  

 значний ступінь зносу основних фондів промислових комплексів та 

низькі темпи їх оновлення;  

 незадовільний рівень інноваційної діяльності;  

 високий ступінь експортної орієнтованості індустріального сектору 

економіки та значна залежність експортоорієнтованих галузей регіону від 

кон’юнктури світових ринків, зниження їх конкурентоспроможності;  

 низька інвестиційна привабливість підприємств, зростання 

інвестиційного ризику;  

 низька ефективність енергозберігаючих технологій на промислових 

підприємствах регіону, 

 значна енергомісткість базових галузей регіональної економіки 
 

4. Як Ви плануєте забезпечити прозоре та підзвітне громаді витрачання 

коштів обласного бюджету?  

5. Оцінка ефективності діяльності комунальних підприємств, 

підпорядкованих Дніпропетровській обласній раді та перші рішення Вашої 

політичної сили у сфері адміністративного та фінансового управління 

комунальними підприємствами та іншою комунальною власністю 

Дніпропетровської обласної ради? 



 

 

6. Екологічний стан у Дніпропетровської області. Які проблеми в цій 

сфері Ваша політична сила вважає найбільш пріоритетними? Які шляхи 

пропонує Ваша політична сила задля їхнього вирішення? 

 високе екологічне навантаження на одиницю площі;  

 нестача питної води,  

 висока забрудненість повітря;  

 накопичення промислових та твердих побутових відходів;  

 значна кількість порушених промисловістю земель, що не 

використовуються. 
 

7. Медичне забезпечення та соціальний захист. На Вашу думку, які 

проблеми є пріоритетними для мешканців Дніпропетровської області? 

Яким чином Ваша політична сила планує вирішувати зазначені проблеми? 
 

8. Яким є бачення Вашої політичної сили щодо розвитку та підтримки 

середньої професійної освіти в Дніпропетровській області? 
 

9. Регіональні дороги та транспорт. Які проблеми в цій сфері Ваша 

політична сила вважає найбільш пріоритетними? Які шляхи пропонує 

Ваша політична сила задля їхнього вирішення?  

 
 

 

Проект здійснюється Школою політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». 

Зміст запитальника є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково 

відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. 
 
 


