
     

 

 

  



 

Вільногірськ – місто обласного підпорядкування. Розташоване у верхів'ї ріки 

Самоткань, на правому березі Дніпра, за 34 км  від м. Верхньодніпровська та 

90 км від обласного центру, міста  Дніпра. 

Місто належить до привабливих регіонів щодо інвестування завдяки 

промисловому потенціалу та наявності висококваліфікованої робочої сили. 

Вільногірськ багатий корисними копалинами, які відіграють важливу роль у 

розвитку всього економічного комплексу. 

 

Демографічна ситуація в місті Вільногірськ характеризується поступовим 

незначним зменшенням населення. Населення міста Вільногірськ складає 

близько 23060 осіб (у 2017 році близько 23295 осіб). 

Передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію 

економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, 

зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, 

створення умов самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, 

зареєстрованих у державній службі зайнятості. 

 

На території міста знаходяться великі та середні підприємства, які здійснюють 

випуск промислової продукції: філія «Вільногірський гірничо-металургійний 

комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»; ТОВ «Вільногірське 

скло»; ТОВ з ІІ «Кольорові метали»; ТОВ «Хімтек-пласт»; ПП «ТУТ»;  

ТОВ «Вільногірський завод залізобетонних виробів».  

У 2018 рокц обсяг реалізованої  продукції промисловими підприємствами 

(товарів, послуг) склав на суму близько 3083,1 млн грн. Прогнозом на  

2019 рік передбачено реалізацію  промислової продукції  в обсязі близько 

3822,0 млн. грн.  

 

За даними 2018 року в місті орієнтовно зареєстровано 69 діючих малих та 

середніх підприємств. Прогнозна кількість малих та середніх  підприємств на 

2019 рік залишиться на тому ж рівні. Також не планується збільшення 

кількості зайнятих працівників у малому та середньому підприємництві у 

2019 році. В 2019 році планується зростання середньомісячної заробітної 

плати працівників до 4766,2 грн.  

  



 

У місті Вільногірськ Дніпропетровської області для забезпечення дітей 

освітніми послугами функціонує 10 закладів освіти, з яких: 5 закладів 

дошкільної освіти, 4 заклади загальної середньої освіти та 1 заклад 

позашкільної освіти.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти у 2018 році створено комунальну 

установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області. 

Для сталого функціонування комунальної установи «Інклюзивно–ресурсний 

центр» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, зміцнення її 

матеріально-технічної бази та надання дітям з особливими освітніми 

потребами якісної психолого-педагогічної допомоги та забезпечення 

системного кваліфікованого супроводження у 2018 році з державного 

бюджету виділено та реалізовано 206,1 тис. грн та з міського бюджету –  

509,1 тис. грн. 

 Для забезпечення умов отримання якісної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами, які потребують інклюзивної освіти, на базі  

2-ох закладів загальної середньої освіти (Вільногірська ЗОШ № 2 та 

Вільногірська ЗОШ № 5) у 2018 році створено 2 медіатеки на загальну 

суму 900 тис. грн, які були виділені з обласного бюджету. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог «Нової 

української школи» у місті Вільногірськ у 2018 році закладами загальної 

середньої освіти придбано обладнання та витратні матеріали для початкової 

школи на загальну суму 134,4 тис. грн., що складає 67,2 тис. грн. з державного 

бюджету та 67,2 тис грн з міського бюджету.  

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти в 

рамках нової освітньої реформи у 2018 році придбано дидактичні матеріали, 

сучасне комп’ютерне обладнання та меблі для створення освітнього 

простору Нової української школи в закладах загальної середньої освіти 

міста на загальну суму 583,2 тис. грн, що складає 369,9 тис. грн з державного 

бюджету та 213,3 тис. грн з міського бюджету.  

Для забезпечення розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників, підвищення їх кваліфікації щодо впровадження та реалізації 

нового державного стандарту початкової школи на курсову перепідготовку 

педагогічних кадрів початкової школи використано 12,7 тис. грн з 

державного бюджету. 

За звітний період поступово оновлюється матеріальна база закладів освіти 

міста. Це придбання предметів довготривалого використання, ремонт дахів, 

заміна вікон та дверей. 



 У 2017 році відповідно до договору між Українським Фондом соціальних 

інвестицій та Агенцією з впровадження «Покращення умов освітніх 

послуг для громади м.Вільногірськ. Першочергові заходи по 

капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст. 

навчання громади. Дніпропетровська область/KFW» у ЗОШ №3 

встановлено енергозберігаючі металопластикові вікна, утеплено та 

пофарбовано зовнішні відкоси, встановлено зовнішні двері з металу 

та металопластику. Вартість будівельних робіт – 2,9 млн грн.  

Для використання інформаційних технологій в освітньому процесі закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти у 2018 році оновлено 

комп’ютерну техніку на загальну суму 738,5 тис. грн, що складає 717 тис. грн 

з державного бюджету та 21,5 тис. грн з міського бюджету. 

 

В місті Вільногірськ надання медичної допомоги населенню забезпечують  

КП «Вільногірський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, який здійснює 

надання первинної медичної допомоги, фінансується за рахунок коштів 

державного, обласного та міського бюджетів, та КЗ «Вільногірська 

центральна міська лікарня», який здійснює надання вторинної медичної 

допомоги та отримує фінансування з державного, обласного та міського 

бюджетів. 

 З метою забезпечення населення якісною первинною медичною 

допомогою шляхом наближення місця надання відповідної допомоги до 

місць проживання населення, у 2018 році відкрито амбулаторію №2 

Центру ПМСД, якою буде охоплено понад 10000 мешканців міста 

Вільногірська. З метою сталого функціонування амбулаторії №2 з 

міського бюджету направлено 807,3 тис. грн.  

 

В місті функціонують два заклади спорту: КЗ «Спортивний комплекс 

«Авангард» Вільногірської міської ради та позашкільний навчальний заклад 

комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард». 

 За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації 

спорту та здорового способу життя у 2017 році відповідно до 

програми «Реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Вільногірська на 2017-2021 роки» розпочато 

роботи пов’язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт по 

об'єкту «Реконструкція частини нежитлових будівель Б-1, Б-2 та 

басейнів комунального закладу «Спортивний комплекс «Авангард» 

Вільногірської міської ради по вул. Центральна, 28 в м. Вільногірськ 

Дніпропетровської області. В 2017 році проведено інженерні 

вишукування та топографо-геодезичні роботи в М 1:500. В 2018 році 

проведено інженерно-геологічні роботи, обстеження – оцінка 



технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі, 

передпроект – складання передпроектної пропозиції. Остаточні 

роботи пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної 

документації будуть виконані до кінця 2018 року. Загальна сума 

вищезазначених робіт складає 1,1 млн грн, з  них 842,3 тис. грн – 

кошти державного бюджету, 299,6 тис. грн – кошти місцевого 

бюджету.  

Реконструкція басейну надасть можливість здійснювати оздоровлення 

вільногірців різних вікових категорій та проводити заняття плаванням 

протягом всього календарного року. Кількість відвідувачів після 

реконструкції збільшиться та складатиме орієнтовно понад 5000 чоловік.    

 

За період 2014-2018 роки завдяки співпраці з владою вищих рівнів, задля 

розв’язання однієї з найбільш гострої та життєво-важливої проблеми міста, 

було виконано капітальний ремонт м’яких покрівель на 37 багатоповерхових 

житлових будинках загальною площею 33871,4 м2 вартістю близько  

15,6 млн. грн. за рахунок співфінансування  міського бюджету з державним 

та обласним бюджетами що сприяло значного покращення ситуації у 

вирішенні даного питання. 

Також виконано капітальний ремонт 3-х ліфтів житлових будинків на 

загальну суму близько 670,0 тис. грн. 

 

 У 2018 році реалізовано проект з водопостачання «Реконструкція 

розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини №1 

бюветного водопостачання (площа біля ДК), м. Вільногірськ 

Дніпропетровської області» потужністю 4 м3/год для забезпечення 

населення якісною питною водою на загальну суму 1215,256 тис. грн. 

за рахунок коштів міського бюджету (640,3 тис. грн) та обласного 

бюджету (575 тис. грн). 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді (2015 рік) 

реалізовано проект з будівництва нової лінії зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій освоєно близько 862,7 тис. грн 

за рахунок міського бюджету. 

Також в період 2017-2018 роки проведено заміну світильників зовнішнього 

освітлення на енергозберігаючі в кількості 108-ми світильників загальною 

вартістю близько 310,0 тис. грн. 

 

 

 



У 2014 році завершено виконання програми «Модернізація комунальної 

теплоенергетики м.Вільногірськ на період з 2009 по 2012 роки». Згідно 

вищевказаних заходів було побудовано дев’ять модульних 

транспортабельних котелень з високими техніко-економічними 

показниками для забезпечення надійним теплопостачанням соціально-

культурної сфери м.Вільногірська. Житловий фонд міста переведений на 

індивідуальне поквартирне газове та електричне опалення. 

Згідно розрахунків витрати газу на опалення міста в опалювальний період 

зменшились приблизно на 44 %. 

 

Для досягнення екологічного благополуччя, сприяючи оздоровленню  

екологічного стану та підвищенню екологічної безпеки в м. Вільногірськ у 

2017 році розпочалися роботи по Будівництву міського парку по  

вул. Центральна м.Вільногірськ на загальній території близько 7,2 га, задля 

покращення естетичного вигляду міста та забезпечення європейського рівня 

відпочинку мешканців міста. 

На даний час освоєно близько 30,5 млн грн за рахунок обласного та 

державного бюджетів. Роботи продовжуються. 

 

 У 2016 році в місті реалізовано проект на загальну суму 9,7 млн грн 

загальною площею 18093 м², а саме: будівництва нової дороги по  

вул. Південна (10351 м²) та капітальний ремонт вул. Гагаріна  

(7742 м²). Здійснення даних робіт комплексно вирішило проблемне 

питання якості доріг в даній частині міста, що забезпечило 

зменшення соціальної напруги та поліпшення умов дорожнього руху. 

 У 2015 році побудовано новий тротуар по вул. Молодіжна загальною 

площею 864 м2 вартістю 388,667 тис. грн та виконано капітальний 

ремонт тротуарів по вул. Молодіжна загальною площею 1735 м2 

вартістю 829,4 тис. грн за рахунок обласного бюджету. 

Також реалізовано два проекти які спрямовані на комплексне вирішення 

проблем внутрішньоквартальних об’єктів благоустрою в районі будинків по 

вул. Центральна, 31а, 33, 35, 36а, Гагаріна, 12, 12а, 14, Варена 38, 40 та вул. 

Варена, 13/7, 15а, вул. ім.Ю.М.Устенка, 3, 5, вул. Молодіжна, 16/1, 16а. в 

роботи входило заміна асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних 

доріг та тротуарів улаштування площадок для спортивних та дитячих 

майданчиків та здійснення благоустрій території загальною площею 4892 м2 

вартістю 1,6 млн. грн. 

 

Спільно з Українським фондом соціальних інвестицій «УФСІ» починаючи з 

2016 року, проведено роботи по соціально-важливому об’єкту  



«Реконструкція будівлі №29а по вул. ім.Ю.М.Устенка під соціальне житло для 

створення житлових умов тимчасово переміщених осіб, в м.Вільногірськ 

Дніпропетровської області» згідно якого планується забезпечити житлом 

близько 16-ти сімей з тимчасово переміщених осіб. Загальна вартість робіт 

9,0 млн грн. Об’єкт планується ввести в експлуатацію на початку 2019 року. 

 

У місті Вільногірськ з 25.09.2013 року функціонує центр надання 

адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м.Вільногірськ» та 

здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає  

148 адміністративних послуг.  

Адміністраторами центру за 2017 рік було надано 3353 адміністративні 

послуги громадянам міста та суб’єктам господарювання.  

12.05.2017 року укладено договір про співпрацю з Регіональним сервісним 

центром МВС України у Дніпропетровській області для задоволення потреб 

населення міста Вільногірськ у послугах, що надаються сервісними центрами 

МВС. 

Також у 2018 році центр почав здійснювати надання адміністративних послуг 

зі спеціальним кейсом «Мобільний адміністратор» за місцем проживання 

суб’єктів звернення з обмеженими фізичними можливостями чи обмежених 

у пересуванні, за принципом віддаленого робочого місця адміністратора 

Центру надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг 

м.Вільногірськ». 

Центр надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг 

м.Вільногірськ» постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр 

послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів у центрі та високу 

якість обслуговування. 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДЕВ'ЯТИ МОДУЛЬНИХ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНИХ 

КОТЕЛЕНЬ М.ВІЛЬНОГІРСЬК 

 



В місті побудовано дев’ять модульних транспортабельних котелень з 

високими техніко-економічними показниками для забезпечення надійним 

теплопостачанням соціально-культурної сфери м. Вільногірська. Житловий 

фонд міста переведений на індивідуальне по квартирне газове та електричне 

опалення. Згідно розрахунків витрати газу на опалення міста в опалювальний 

період зменшились приблизно на 44%. Загальна вартість будівництва 

близько 43,0 млн грн, потужність 9-ти котелень 12,94 МВт. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ М’ЯКИХ ПОКРІВЕЛЬ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

  
Загальна кошторисна вартість за звітній період 2014-2018 роки складає 

близько 15,6 млн грн. За період з 2014 по 2018 роки реалізовано 37 проектів 

по капітальному ремонту м’яких покрівель багатоповерхових житлових 

будинків загальною площею 33 871,4 м2, що значно покращило умови 

проживання майже для 4000 мешканців цих будинків. 

 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ВІД ВУЛ. БУЛЬВАР МИРУ ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ВОКЗАЛУ, ВІД ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ ДО ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 62А,  

  
Загальна вартість робіт близько 0,863 млн. грн. Протяжність лінії 2 км. 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у 2015 році реалізовано 

проект з будівництва «Зовнішнє освітлення від вул. Бульвар Миру до 

залізничного вокзалу, від залізничного вокзалу до вул. Молодіжна, 62а, 

м.Вільногірськ» із застосуванням гібридних енергозберігаючих новітніх 

технологій (сонячні батареї та вітряки для відновлення енергії та 

енергозберігаючі світильники). 



РЕКОНСТРУКЦІЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ АРТЕЗІАНСЬКОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ №1 БЮВЕТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (ПЛОЩА ДК) 

 
Загальна вартість робіт 1,2 млн грн за рахунок коштів міського бюджету 

(640,3 тис. грн) та обласного бюджету (575 тис. грн). 

У 2018 році реалізовано проект з водопостачання «Реконструкція 

розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини №1 бюветного 

водопостачання (площа ДК), м.Вільногірськ» потужністю 4 м3/год для 

забезпечення населення якісною питною водою. Глибина забору води до 93 м.  

Цей проект дуже важливий для міста, адже при зниженні якості води у 

р.Дніпро, 100% зношеності водопровідних мереж (оскільки водопровід був 

збудований ще у 1950-ті роки), погіршенню якості вже підготовленої води, 

яка надходить через існуючі водопроводи, споживачі води у місті отримують 

воду не достатньої якості в деякі періоди року. Саме тому  реалізація даного 

проекту вирішила питання щодо забезпечення населення міста на протязі 

всього року якісною питною водою, як резервного джерела питного 

водопостачання. 
 

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА 

 
Загальна кошторисна вартість близько 75 млн грн. Загальна територія 

близько 7,2 га. Для досягнення екологічного благополуччя, сприяючи 

оздоровленню екологічного стану та підвищенню екологічної безпеки в  



м. Вільногірськ у 2017 році розпочалися роботи по Будівництву міського 

парку по вул. Центральна м.Вільногірськ на загальній території близько  

7,2 га, задля покращення естетичного вигляду міста та забезпечення 

європейського рівня відпочинку мешканців міста. На даний час освоєно 

близько 30,5 млн грн за рахунок обласного та державного бюджетів. 

Виконано роботи у першому та частині другого сектору парку, попереду ще 

багато роботи, які планується продовжити у 2019 році. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ №29А ПО ВУЛ. ЖОВТНЕВА ПІД СОЦІАЛЬНЕ 

ЖИТЛО ДЛЯ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Загальна кошторисна вартість близько 9 млн. грн. Потужність – 536 м2,  

16 кімнат сімейного поселення. Спільно з Українським фондом соціальних 

інвестицій «УФСІ» починаючи з 2016 року, проведено роботи по соціально-

важливому об’єкту «Реконструкція будівлі №29а по вул. ім. Ю.М.Устенка під 

соціальне житло для створення житлових умов тимчасово переміщених осіб, 

в м.Вільногірськ Дніпропетровської області» згідно якого планується 

забезпечити житлом близько 16-ти сімей з тимчасово переміщених осіб.  

 
Для відкриття соціального гуртожитку виникла потреба у додаткових коштах 

для придбання та встановлення побутових приладів та меблів. 

За рахунок коштів обласного конкурсу проектів і програм місцевого 

самоврядування (598,2 тис. грн) будівлю забезпечено побутовими приладами, 

меблями, постільною білизною, посудом, господарським інвентарем, а також 

провести монтаж кухонних, сантехнічних приладів та збирання меблів. Об’єкт 

планується ввести в експлуатацію на початку 2019 року. 

 

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ПО ВУЛ. ПІВДЕННА,  

У 2016 році в місті реалізовано проект на загальну суму 5,5 млн грн 

загальною площею 10351 м², а саме: будівництва нової дороги по вул. 

Південна. Здійснення даних робіт комплексно  вирішило проблемне питання 

якості доріг в даній частині міста, що забезпечило зменшення соціальної 

напруги та поліпшення умов дорожнього руху а також з’єднала вулицю 

Південна з основною частиною міста якісною дорогою.  

 



  
А також у 2016 році виконано капітальний ремонт вул. Гагаріна (7742 м²) на 

загальну суму 4,150 млн грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРІЇ №2 КП «ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» 

  
З метою забезпечення населення м. Вільногірськ якісною первинною 

медичною допомогою шляхом наближення місця надання відповідної 

допомоги до місць проживання населення, у 2018 році відкрито амбулаторію 

№2 КП «Вільногірський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Вільногірської міської ради по вул. Молодіжна, 53. Якісною і 

своєчасною медичною допомогою буде забезпечено понад  

10000 мешканців міста Вільногірська. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

ЗОШ І-ІІІ СТ. №3 

 



У 2017 році відповідно до договору між Українським Фондом соціальних 

інвестицій та Агенцією з впровадження «Покращення умов освітніх послуг 

для громади м.Вільногірськ. Першочергові заходи по капітальному ремонту 

та енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст. навчання громади. Дніпропетровська 

область/KFW» у ЗОШ №3 встановлено енергозберігаючі металопластикові 

вікна, утеплено та пофарбовано зовнішні відкоси, встановлено зовнішні 

двері з металу та металопластику. Вартість будівельних робіт – 2,9 млн грн. 

Підсумком втілення проекту стало підвищення середньої температури в 

классах на 5-60С. 

 

МОБІЛЬНИЙ ОФІС ЦНАП 

 
Центр надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг 

м.Вільногірськ» отримали у подарунок від Німецького товариства із 

співпраці (GIZ) GmbH комплект сучасної портативної техніки в рамках 

проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням 

кількості внутрішньо переміщених осіб». 

Мобільні офіси вже кілька років успішно працюють у Європі. У кейсі є все 

необхідне, щоб зробити обробку даних клієнта, роздрукувати і відсканувати 

документи, здійснити відеофіксацію процесу обслуговування. Є й модем для 

доступу до мережі Інтернет з підтримкою 3G та інші технічні пристрої. 

Мобільний кейс надає повний спектр адмінпослуг, як і стаціонарний 

офіс. Найпопулярніші послуги, що надаються через кейс: реєстрація/ зняття 

з реєстрації місця проживання/ перебування особи; вклеювання до паспорта 

громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25-, 45-

річного віку; соціальні послуги (пільги, допомоги); реєстрація нерухомості; 

послуги у сфері землекористування. 

Скористатися послугами мобільного офісу зможуть: інваліди І та ІІ груп; 

мешканці віддалених від центрів обслуговування територій; люди похилого 

віку, які за станом здоров’я обмежені у русі; громадяни, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні у лікарнях міста. 

 

  



 

Основною метою є необхідність забезпечення підвищення рівня і якості 

життя населення міста, збереження та відродження існуючих та створення 

нових промислових підприємств, створення сприятливих умов для 

подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, що дасть нові робочі 

місця, розширить базу оподаткування та наповнення міського бюджету і, як 

наслідок, дозволить вдосконалити систему житлово-комунального 

господарства, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, зберегти 

культурні надбання та побудувати громадянське суспільство, базоване на 

соціальному партнерстві між громадою і владою міста. 

 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

розвиток земельних відносин у м.Вільногірськ; 

розвиток будівництва. 

 

Цей напрям визначено основою соціальної політики міста.  

Основними завданнями, які необхідно виконати для покращення якості 

життя населення міста Вільногірська, є:  

розвиток мережі автомобільних доріг; 

реформування житлово-комунального господарства м. Вільногірська; 

благоустрій м. Вільногірська; 

досягнення європейського рівня надання медичної допомоги у місті; 

розвиток культурного потенціалу, фізичної культури та спорту місті; 

розвиток системи соціальної підтримки населення м. Вільногірська. 

 

Екологічна політика міста спрямована на: 

1. Покращення умов перебування дітей та умов праці персоналу, зниження 

теплових витрат через термомодернізацію будівлі, скорочення споживання 

теплової енергії на опалення будівель, що обумовить зменшенню витрат на 

закупівлю енергоносіїв. 

2. Запобігання забрудненню довкілля, створення систем захисту від 



поширення фільтрату, виділення біогазу і рознесення сміття вітром, 

підвищення контролю над операціями по утилізації твердих побутових 

відходів. 

3. Вирішення проблеми збору та вивезення сміття до полігону ТПВ. 

Визначено такі основні напрями: 

будівництво полігону та втілення системи контейнерного збору побутового 

сміття від населення у м.Вільногірськ; 

підвищення техногенної безпеки м.Вільногірська; 

санація будівель соціальної сфери міста. 

 

 

1. Продовження будівництва міського парку, потужність 7,2 га, загальний 

обсяг коштів 75,0 млн грн для завершення будівництва потрібно близько  

45,5 млн грн. 

2. Капітальний ремонт покрівель 10-ти житлових будинків, загальною 

площею 9762 м², на суму 6626,153 тис. грн. 

3. Планується виконати роботи у дорожньому господарстві а саме: 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. ім.Ю.М.Устенка, 

потужність 14075 м², у сумі близько 11,3 млн грн. 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна, 

потужність 1132 м, у сумі близько 2,1 млн грн. 

 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Молодіжна, потужність  

1800 м², у сумі близько 1,1 млн грн. 

 Капітальний ремонт пішохідних зон та тротуарів, потужність  

10,2 тис м², на загальну суму 6,1 млн грн. 

 Реконструкція внутрішньо квартальних об’єктів благоустрою, 

потужність 14,7 тис. м², на загальну суму 12 млн грн. 

4. Впровадження проекту «Реконструкція будівлі №18 по вул. Центральна під 

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), потужність 173 м², 

загальною сумою близько 2,1 млн грн. 

 

1. Реконструкція внутрішнього освітлення та електрообладнання гуртожитку 

на загальну суму близько 2646,690 тис. грн. 

 Реконструкція внутрішнього освітлення та електрообладнання 

гуртожитку по вул. Гагаріна, 11 та вул. Гагаріна, 9. 

2. Реконструкція зовнішнього освітлення з використанням 

енергозберігаючих світлодіодних світильників, потужність 500 світлоточек, 

на загальну суму 2,7 млн грн. 

 

 



Реконструкція частини нежитлових будівель Б-1, Б-2 та басейнів 

комунального закладу «Спортивний комплекс «Авангард» Вільногірської 

міської ради Дніпропетровської області по вул. Центральна, 28 в  

м. Вільногірськ. 

 

По напрямку каналізації необхідно: 

 Реконструкція каналізаційного колектору, потужністю 423м на 

загальну суму 2,6 млн грн. 

 Реконструкція зовнішніх каналізаційних і водопровідних мереж та 

випусків,  потужність 1860м, на загальну суму 1,1 млн грн.  

 

 

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА  

 
Загальна кошторисна вартість близько 75 млн. грн. Загальна територія 

близько 7,2 га. 

Для досягнення екологічного благополуччя, сприяючи оздоровленню  

екологічного  стану  та підвищенню екологічної безпеки в м. Вільногірськ на 

2019 рік планується продовжити роботи по Будівництву міського парку по 

вул. Центральна  м.Вільногірськ на загальній території близько 7,2 га, задля 

покращення естетичного вигляду міста та забезпечення європейського рівня 

відпочинку всіх мешканців міста (близько 23 100 чол.) 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ М’ЯКИХ ПОКРІВЕЛЬ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

Загальна кошторисна вартість 2019 рік складає близько 6,6 млн грн. 



Реалізовано 10 проектів по капітальному ремонту м’яких покрівель 

багатоповерхових житлових будинках загальною площею 9762 м2, що 

значно покращить  умови проживання мешканців цих будинків. 

 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

  
Для підтримки державної політики по енергозбереженню планується 

реалізувати проект «Реконструкція зовнішнього освітлення з використанням 

енергозберігаючих світлодіодних світильників м.Вільногірськ 

Дніпропетровської області» на загальну суму 2,7 млн грн., в кількості  

500 світлоточек. Мешканцям буде покращено умови проживання, а також 

змінення криміногенної ситуації та економії.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗІЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ  

ПО ВУЛ.БУЛЬВАР МИРУ  

 



По напрямку каналізації планується виконати проект «Реконструкція 

каналізаційного колектору по вул. Бульвар Миру в м. Вільногірськ». 

Протяжність 423 м, на загальну суму 2,6 млн грн., для покращення умов 

приживання, та уникнення екологічної катастрофи. 

В даний час проектно-кошторисна документація потребує перерахунку, 

орієнтовний обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту приблизно 

становитиме 5,0 млн грн. Каналізаційний колектор по вул. Бульвар Миру 

знаходиться в аварійному стані, що може призвести до екологічної 

катастрофи в м.Вільногірськ. В процесі експлуатації виникло руйнування 

деяких ділянок бетонних труб самопливного каналізаційного колектору за 

рахунок корозії бетонних труб газами, які виділяються при проходженні 

стічних вод по каналізаційному колектору протяжністю 423 м, який 

проходить  вздовж вул. Бульвар Миру, у зв’язку з чим на колекторі виникло 

підтоплення, що призвело до роботи самопливного колектора в аварійному 

режимі та неможливістю безпечної експлуатації даних ділянок. Для міста 

основним завданням є запобігання екологічної катастрофи в м.Вільногірськ, 

забезпечення надійної роботи каналізаційних мереж та якісного відводу 

каналізаційних стоків від житлової забудови центральної частини міста. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ І ВОДОПРОВІДНИХ 

МЕРЕЖ ТА ВИПУСКІВ 

По напрямку каналізації заплановано реалізація 2-х проектів на суму 1,1 млн 

грн, потужність 1860 м. Мешканцям міста буде покращено умови 

проживання. Реконструкції зовнішніх каналізаційних і водопровідних мереж 

та випусків в районі житлових будинків по вул. Варена 15,17,17а,21а, вул. 

Молодіжна,16, 20, 22а, м.Вільногірськ. Реконструкції зовнішніх 

каналізаційних і водопровідних мереж та випусків в районі житлових 

будинків по вул. Центральна 51, 55, 53, 55а, 55б, 55в, вул. Бульвар Миру 10, 

м.Вільногірськ. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

ВУЛ.ІМ.Ю.М.УСТЕНКА, ВІД ВУЛ.ПРОМИСЛОВОЇ ДО ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА 

 
У 2019 році планується виконати роботи у дорожньому господарстві а саме: 

реалізація проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.  

ім. Ю.М.Устенка, від вул. Промислової до вул. Центральна, м.Вільногірськ» 



загальною площею 14,1 тис. м², у сумі близько 11,3 млн грн. за рахунок 

бюджетів вищих рівнів. Що значно покращить стан дорожнього руху по 

одній з центральних вулиць міста. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ГУРТОЖИТКУ 

Для покращення умов проживання мешканців гуртожитку та переведення їх 

на електричне опалення необхідно реалізувати два проекти: «Реконструкція 

внутрішнього освітлення та електрообладнання гуртожитку по вул. Гагаріна, 

9 м. Вільногірськ» та «Реконструкція внутрішнього освітлення та 

електрообладнання гуртожитку по вул. Гагаріна, 11 м. Вільногірськ» на 

загальну суму близько 2,6 млн грн. за рахунок бюджетів вищих рівнів з 

співфінансуванням з міським бюджетом 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ №18 ПО ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА ПІД ЦНАП 

  
Центр надання адміністративних послуг на сьогодні є однією з найкращих 

організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади, адже в 

ньому реалізується принцип одержання будь-якої інформації, консультації 

чи послуг в одному місці, з відповідними побутовими умовами, 

кваліфікованим і приязним до громадян персоналом. 

Однією з нагальних проблем Вільногірської територіальної громади є 

відсутність необхідних умов для надання якісних адміністративних послуг 

громадянам. Через те, що в існуючому приміщенні ЦНАП недостатньо 

вільного місця для щоденного приймання великої кількості відвідувачів та 

одержувачів адміністративних послуг, майже повністю відсутня зона 

очікування, а зона обслуговування не в змозі розмістити достатньої кількості 

адміністраторів для надання всього спектру послуг державного сектору, що 

створює труднощі для суб’єктів звернень, соціальну напругу та невдоволення 

населення. 

Таким чином Вільногірською міською радою було прийняте рішення про 

розробку проекту «Реконструкція будівлі №18 по вул. Центральна під центр 

надання адміністративних послуг (ЦНАП) в м. Вільногірськ».  

Робочим проектом передбачена реалізація заходів з підвищення 

енергоефективності будівлі, створення сучасного фронт-офісу для прийому 

громадян, комфортної зони очікування, архівного приміщення, дитячого 



куточку, благоустрій прилеглої території та враховані всі потреби осіб з 

особливими потребами та інших маломобільних груп населення, а також інші 

заходи відповідно до норм чинного законодавства.  

Основним завданням проекту є максимальна концентрація в одному місці 

суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги), які в 

даний час територіально розміщені в різних частинах громади.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ Б-1, Б-2 ТА 

БАСЕЙНІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС 

«АВАНГАРД»  

 
Фізична культура та спорт об’єднує під своїм прапором вільногірців від мала 

до велика, дозволяючи відчувати повноту та яскравість життя. 

Осередком спортивного життя нашого міста є спортивний комплекс 

«Авангард». Саме тут б’ється спортивне серце Вільногірська. 

КЗ СК «Авангард» був збудований у грудні 1965 року Вільногірськім гірнічно-

металургійним комбінатом.  

За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту 

та здорового способу життя у 2017 році розпочато роботи пов’язані з 

виконанням проектно-вишукувальних робіт по об'єкту «Реконструкція 

частини нежитлових будівель Б-1, Б-2 та басейнів комунального закладу 

«Спортивний комплекс «Авангард» по вул. Центральна, 28 в м. Вільногірськ». 

В 2018 році проведено інженерно-геологічні роботи, обстеження – оцінка 

технічного стану та експлуатаційної  придатності будівлі, передпроект – 

складання передпроектної пропозиції. Остаточні роботи пов’язані з 

виготовленням проектно-кошторисної документації будуть виконані до 

кінця 2018 року. Загальна сума вищезазначених робіт складає 1,1 млн грн, з 

них 842,3 тис. грн – кошти державного бюджету, 300 тис. грн – кошти 

місцевого бюджету.  

Реконструкція басейну надасть можливість здійснювати оздоровлення 

вільногірців різних вікових категорій та проводити заняття плаванням 

протягом всього календарного року. Кількість відвідувачів після 

реконструкції збільшиться та складатиме орієнтовно понад 5000 чоловік.  
  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Будівництво міського парку по вул. 

Центральна  

Потужність 7,2 га,  близько 23000 

мешканцям міста покращено умови 

проживання 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Жовтневої, від вул. 

Промислової до вул. Леніна 

Потужність 14075 м2, мешканцям міста 

буде покращено умови проживання 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Леніна, від вул. Гагаріна до 

вул. Жовтневої 

Потужність 1132 м2, 23000 мешканцям 

міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Ленінського Комсомолу від вул. 

Жовтнева до вул. Бульвар Миру  

Потужність 1800 м2, 23000 мешканцям 

міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Капітальний ремонт пішохідних зон та 

тротуарів від вул. Бульвар Миру до вул. 

Гагаріна  

Потужність 1300 м2, 23000 мешканцям 

міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Капітальний ремонт пішохідних зон та 
тротуарів від буд. №60 по вул. 

Ленінського Комсомолу до вул. Бульвар 

Миру  

Потужність 1700 м2, 23000 мешканцям 
міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Капітальний ремонт пішохідних зон та 

тротуарів по вул. Гагаріна від вул. 

Ленінського Комсомолу до вул. Леніна 

Потужність 2012 м2, 23000 мешканцям 

міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Капітальний ремонт пішохідних зон та 

тротуарів по вул. Гагаріна від вул. Леніна 

до вул. Садова  

Потужність 520 м2, 23000 мешканцям 

міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Капітальний ремонт пішохідних зон та 

тротуарів по вул. Жовтнева від вул. 
Промислова до вул. Леніна 

Потужність 2032 м2, 23000 мешканцям 

міста буде покращено умови 
проживання 

дороги Капітальний ремонт пішохідних зон та 

тротуарів по вул. Жовтнева від вул. 

Леніна до будинку №70 по вул. Жовтнева 

Потужність 2683 м2, 23000 мешканцям 

міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Будівництво паркувальних майданчиків 

для автотранспорту в районі будинку № 

13 будинків по вул. Бульвар Миру 

Потужність 21 паркомісць, 580 

мешканцям міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Реконструкція внутрішньоквартальних 

об’єктів благоустрою в районі будинку 

№55-57 по вул. Леніна 

Потужність 5049 м2, 1200 мешканцям 

міста буде покращено умови 

проживання 

дороги Реконструкція внутрішньоквартальних 
об’єктів благоустрою в районі будинків 

№21, №23, №25 по вул. Жовтнева  

Потужність 2731 м2, 600 мешканцям міста 
буде покращено умови проживання 

дороги Реконструкція внутрішньоквартальних 

об’єктів благоустрою в районі будинку № 

32 по вул. Садова 

Потужність 2731 м2, 600 мешканцям міста 

буде покращено умови проживання 

дороги Реконструкція  внутрішньоквартальних 

об’єктів благоустрою в районі будівель 

№36 та № 38-б по вул. Ленінського 

Комсомолу 

Потужність 6967 м2, 800 мешканцям міста 

буде покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт ліфтів житлового 
будинку №81, п. 1, 2, 3 по вул. Леніна 

Потужність 2 ліфти, мешканцям 2-х 
під’їздів будинку покращено умови 

проживання 



ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі 

житлового будинку №52а по вул. 

Молодіжна 

Потужність 555,2 м2, 48 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №2 по бульвар Миру  

Потужність 860 м2, 86 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №7 по бульвар Миру  

Потужність 1265 м2,  135 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №58 по вул. 

Молодіжна 

Потужність 1105 м2, 120 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №20а по вул. 

Центральна 

Потужність 490 м2, 74 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №5 по бульвар Миру  

Потужність 1227,2 м2, 130 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №30/21 по вул. 

Садова 

Потужність 890 м2, 90 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №34б по вул. 

Молодіжна 

Потужність 860 м2, 92 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №47а по вул. 

Центральна 

Потужність 850 м2, 85 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

ЖКГ Капітальний ремонт м’якої покрівлі  

житлового будинку №10 по бульвар 

Миру 

Потужність 1660 м2, 184 мешканцям 

будинку покращено умови проживання 

каналізація Реконструкція каналізаційного колектору 

по вул. Бульвар Миру 

Потужність 423 м, мешканцям міста буде 

покращено умови проживання 

каналізація Реконструкція зовнішніх каналізаційних і 

водопровідних мереж та випусків в 

районі житлових будинків по вул. Варена 
15, 17, 17а, 21а, вул. Молодіжна, 16, 20, 

22а 

Потужність 728 м, мешканцям міста буде 

покращено умови проживання 

каналізація Реконструкція зовнішніх каналізаційних і 

водопровідних мереж та випусків  в 

районі житлових будинків по вул. 

Центральна 51, 55, 53, 55а, 55б, 55в, вул. 

Бульвар Миру 10 

Потужність 1132 м, мешканцям міста буде 

покращено умови проживання 

освітлення Реконструкція зовнішнього освітлення з 

використанням енергозберігаючих 
світлодіодних світильників  

Потужність 500 світлоточек, мешканцям 

міста буде покращено умови 
проживання 

освітлення Реконструкція внутрішнього освітлення та 

електрообладнання гуртожитку по вул. 

Гагаріна, 11  

Потужність 1952,8 м2, мешканцям міста 

буде покращено умови проживання 

освітлення Реконструкція внутрішнього освітлення та 

електрообладнання гуртожитку по вул. 

Гагаріна, 9  

Потужність 1963 м2, мешканцям міста 

буде покращено умови проживання 

спорт Реконструкція частини нежитлових 

будівель Б-1, Б-2 та басейнів 

комунального закладу «Спортивний 
комплекс «Авангард» по вул. Центральна, 

28  

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення 
вільногірців різних вікових категорій  в 

будь-яку пору року 

ЦНАП Реконструкція будівлі №18 по вул. 

Центральна під ЦНАП 

Потужність 173 м2, мешканцям міста буде 

покращено надання адміністративних 

послуг 

 


