ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів та заходів
щодо забезпечення виконання завдань програми
соціально-економічного та культурного розвитку області у 2016 році

Назва проекту, зміст заходу

Виконавець

Очікуваний результат

Капітальний ремонт житлового фонду
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків

Департамент житловокомунального господарства
та будівництва
облдержадміністрації

Виконання меморандуму про співпрацю
з ОСББ, а саме – капітальний ремонт
ліфтів та покрівель

Благоустрій міст, сіл, селищ

Департамент житловокомунального господарства
та будівництва
облдержадміністрації

Виконання меморандуму про співпрацю
з ОСББ, а саме – проведення
капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення.
Висадження дерев у населених пунктах
області та реконструкція зони
відпочинку у місті Марганці

Будівництво та реконструкція водопровідних Департамент житловомереж у містах: Дніпродзержинську,
комунального господарства
Дніпропетровську, Верхньодніпровську,
та будівництва

Забезпечення безперебійним
централізованим водопостачанням
майже 87 тис. мешканців області
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Назва проекту, зміст заходу

Виконавець

Жовтих Водах, Нікополі, Орджонікідзе,
Синельниковому та районах:
Апостолівському, Васильківському,
Верхньодніпровському,
Дніпропетровському, Криворізькому,
Криничанському, Магдалинівському,
Нікопольському, Петропавлівському,
Покровському, П’ятихатському,
Синельниківському, Солонянському,
Софіївському, Томаківському,
Царичанському, Широківському,
Юр’ївському

облдержадміністрації

Упровадження енергозбережних заходів на
підприємствах водопостачання

Департамент житловокомунального господарства
та будівництва
облдержадміністрації
Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації;
департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Будівництво, реконструкція та капітальні
ремонти закладів освіти у містах:
Вільногірську, Дніпродзержинську
Дніпропетровську, Жовтих Водах, Кривому
Розі, Нікополі, Новомосковську,
Орджонікідзе, Павлограді,
Першотравенську, Синельниковому,
Апостолівському, Васильківському,
Верхньодніпровському,

Очікуваний результат

Економія електроенергії – 30%

Забезпечення належних умов
перебування та навчання дітей;
виконання енергозбережних заходів;
забезпечення додатковою дошкільною
освітою 850 дітей
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Назва проекту, зміст заходу

Виконавець

Очікуваний результат

Дніпропетровському, Магдалинівському,
Нікопольському, Новомосковському,
Павлоградському, Петриківському,
Петропавлівському, Покровському,
П’ятихатському, Синельниківському,
Солонянському, Томаківському,
Царичанському, Юр’ївському районах
Будівництво, реконструкція та капітальні
ремонти лікарняних закладів у містах
Вільногірську, Дніпропетровську,
Дніпродзержинську, Жовтих Водах,
Кривому Розі, Нікополі, Павлограді,
Орджонікідзе, Синельниковому та
Васильківському, Верхньодніпровському,
Криворізькому, Магдалинівському,
Нікопольському, Новомосковському,
Петропавлівському, Покровському,
Синельниківскому, Солонянському,
Томаківському, Царичанському,
Юр’ївському районах

Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації;
департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Створення умов для забезпечення
надання кваліфікованої медичної
допомоги;
виконання енергозбережних заходів

Реставрація та реконструкція закладів
культури у містах Новомосковську та
Перещепиному, капітальні ремонти закладів

Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації

Збереження історичної пам’ятки та
створення умов для забезпечення
культурного дозвілля

4

Назва проекту, зміст заходу

Виконавець

Очікуваний результат

культури у містах та районах області
Будівництво та реконструкція спортивних
комплексів у Дніпропетровському та
Межівському районах, капітальні ремонти
спортивних споруд у містах та районах
області

Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації

Забезпечення спортивного виховання
молоді та культурного дозвілля
населення

Створення навчально-виховних комплексів

Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації

Створення додаткових місць дошкільної
освіти

Будівництво, реконструкція, капітальний та
поточний ремонти комунальних доріг,
вулиць населених пунктів області

Департамент житловокомунального господарства
та будівництва
облдержадміністрації

Підвищення рівня безпеки руху

Перший заступник
голови обласної ради

С. ОЛІЙНИК

