Місто Жовті Води має ряд своїх особливостей та переваг. Серед таких
розвинута мережа автомобільних шляхів; наявність вільних трудових
ресурсів; наявність кваліфікованої робочої сили; розвинутий виробничий
потенціал галузі машинобудування; солідний науковий потенціал в місті;
великі площі виробничих споруд з підведеними комунікаційними мережами,
на яких можливе розміщення промислових виробництв за різними
напрямкам; наявність земельних ділянок для нових забудівель; розвинута
складська мережа для зберігання різноманітних товарів, продуктів
харчування, тощо. Загальна площа міста Жовті Води становить 3325 га.
Впродовж 2014-2018 років демографічна ситуація в місті характеризується
постійним скороченням чисельності населення за рахунок усіх складових
демографічного розвитку: народжуваності, смертності та міграції, і станом на
01.10.2018 року склала 45,1 тис. осіб. Так, протягом січня-вересня 2018 року
послугами служби зайнятості скористались 3122 безробітних особи, що на
6,83% менше, ніж за відповідний період минулого року (3351 особа).
Одночасно, на початок 2018 року на обліку перебував 1271 безробітний
громадянин, що на 7,97% менше відповідної дати 2017 року (1381 особа).
Із загальної кількості зареєстрованих безробітних громадян, що більшість
складають жінки – 69%, далі молодь у віці до 35 років – 36,7% та решта –
особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (26,9%) та
інваліди (1,1%). За соціальним складом в більшості це – робітники (1511осіб),
службовці (1061 особа) та особи без кваліфікації (550 осіб).
Провідною галуззю в економіці міста залишається добувна промисловість,
яку представляє ДП «СхідГЗК». У місті у 2014-2018р.р. діяли та нарощували
темпи виробництва та реалізації промислової продукції такі підприємства, як
ТОВ «Гарант Метиз Інвест», ТОВ «Позитрон», ТОВ «Білмакс», ТОВ «Тетра».
Монопрофільність міста (значна залежність від роботи ДП «СхідГЗК) стала
поштовхом до проведення робіт щодо залучення інвестиційних коштів в
розвиток промислового сектору економіки.
На вивільнених виробничих площах бувшого заводу ТОВ «Електрон» з
2017 року розпочало свою роботу ТОВ «Юнайтед Табако», основною
діяльністю якого є виробництво та торгівля тютюновими виробами. На
сьогодні на підприємстві створено більше 100 робочих місць.

З 2017 року місто Жовті Води долучилося до впровадження використання
джерел альтернативної енергії. Інвесторами в реалізації плану будівництва
сонячних електростанцій виступили ТОВ «ЕТГ СОЛАР 1», ТОВ «ЕТГ СОЛАР 2»,
ТОВ «ЕТГ СОЛАР 3», ТОВ «ЕТГ СОЛАР 5», ТОВ «ЕТГ СОЛАР 9». Були розпочаті
роботи з оформлення дозвільних документів на розміщення сонячних
електростанцій.
Сектор малого та середнього підприємництва ще не став визначальним
чинником економічного зростання міста, проте, залишається важливим
елементом економічного та соціального розвитку, оскільки може
вирішувати проблеми зайнятості шляхом створення робочих місць та
задовольнити попит значної кількості споживачів (населення і підприємств)
щодо широкого спектру товарів та послуг. Малий бізнес забезпечує
робочими місцями значну частку зайнятого населення міста Жовті Води.
Більшість суб’єктів підприємництва міста, як і в цілому по країні, працюють
не у виробничій сфері. Галузева структура, що склалася за останні роки,
практично залишається незмінною. Найбільш привабливою для малого
бізнесу залишається сфера торгівлі та послуг, а також торговельнопосередницька сфера. Кількість фізичних осіб-підприємців складає близько
2200, кількість юридичних осіб 531.

З метою забезпечення дітей м. Жовті Води освітніми послугами у місті
функціонує мережа навчальних закладів, яка складається із 12 дошкільних
навчальних закладів; 2 навчальних заклади нового типу (ліцей і гімназія);
4 загальноосвітні середніх шкіл з профільними класами (СШ №3, 8, 10, 12);
3 навчально-виховних комплекси, а саме «Родина», «Перспектива»,
«Дивосвіт»; 2 комплексні позашкільні заклади – ЦДТ, ДЮСШ; 1 спеціальна
загальноосвітня школа; та повністю задовольняє освітні потреби населення
міста. До складу дошкільних навчальних закладів входить і 1 спеціальний для
дітей з вадами мовлення та порушення психологічного розвитку.
 На ремонти будівель закладів освіти у 2017 році витрачено 3,6 млн
грн, за 10 місяців 2018 року вже 4,2 млн грн, тоді як у 2014 році лише
0,65 млн грн.
 За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у
2017 році проведено капітальні ремонти 5-ти закладів освіти
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завершені у 2018 році. У 2018 році за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій на суму 915,0 тис. грн придбавається
ігрове та комп’ютерне обладнання для закладів освіти.
Для забезпечення комфортних умов для проведення освітнього і виховного
процесу за 2017-2018 роки за рахунок обласного бюджету проведено
реконструкцію будівлі НВК № 6 «Перспектива».
У м. Жовті Води діють такі медичні заклади: комунальне некомерційне
підприємство «Жовтоводська міська лікарня» (у т.ч. 6 структурних
стаціонарних відділень та 9 допоміжних структурних відділень), та
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Жовтоводської міської ради (адміністративноуправлінський і допоміжний підрозділ; 2 амбулаторії загальної практики
сімейної медицини та 1 пункт невідкладної допомоги), а також приватні
клініки.
За рахунок «Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту
населення м.Жовті Води на 2013-2022 роки» місто отримало від державного
бюджету 46,8 млн грн, за рахунок яких проведено:
 комплекс робіт з реабілітації забрудненої радіацією території міста
для зниження дозових навантажень на населення на площі 6,408 га;
 здійснено протирадонових заходів на перших поверхах у житлових
приміщеннях до рівня, визначеного Нормами радіаційної безпеки
України (НРБУ-97) на загальній площі 2054,2 м 2;
 проведено реконструкцію діагностичного відділення Державного
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ України»
(проектна потужність – 1247,5 м2) та оснащення його сучасним
складним медичним обладнанням.
На підтримку фізкультурно-оздоровчої роботи у місті діє розвинена
спортивна база, яка включає в себе великий спортивно-оздоровчий
комплекс ДП «СхідГЗК» зі стадіоном, 2-ма басейнами, спортивними та
тренажерними залами, 5 шкільних стадіонів, 21 спортзал, 17 тренажерних
залів, 63 дитячих спортивних майданчиків, 32 приміщення для фізкультурнооздоровчих занять, 6 тенісних кортів, дитячо-юнацька спортивна школа.
Для зміцнення здоров’я підростаючого покоління в рамках корпоративносоціального партнерства з ДП «СхідГЗК» продовжить діяти програма
навчання дітей плаванню (щорічно охоплено понад 1000 дітей).
Так, тільки за 2017 рік на чемпіонатах області по всіх видах спорту
спортсмени міста вибороли 765 медалей, на чемпіонатах України – 42 медалі
та на чемпіонатах Європи та Світу – 17 медалей.

Протягом 2014-2018 років у місті залишається незмінною мережа закладів
культури, а саме:
 комунальний заклад культури «Жовтоводська централізована
бібліотечна система», яка включає центральну бібліотеку, дитячу
бібліотеку та три її філії;
 комунальний заклад культури «Будинок культури «Родина»;
 комунальний заклад культури «Жовтоводська музична школа»;
 комунальний заклад культури «Міський історичний музей ім.
Ю.І.Пригожина»;
 комунальний заклад культури «Дитячий парк».
На території міста розташовані 4 пам’ятки історії, 1 пам’ятка
монументального мистецтва та 2 пам’ятки археології.
Колективи закладів культури брали участь у загальноміських, обласних,
Всеукраїнських конкурсах, фестивалях та творчих звітах. Проводяться заходи
до державних та міських свят.
У 2017р. комунальні заклади культури «Жовтоводська ЦБС» та «Дитячий
парк» прийняли участь у проведенні конкурсу проектів, що фінансуються за
рахунок бюджету участі. Два їх проекти «Library Hub: сучаний простір у
Центральній бібліотеці КЗК «Жовтоводська ЦБС» та «Мотузковий парк
пригод на деревах «Супергерой» у Дитячому парку» стали переможцями і
реалізовані у 2018 році(з бюджетних коштів використано 200,0 тис. грн)
З метою безперебійного водозабезпечення мешканців с. Суха Балка
розроблено для впровадження проект «Розробка проектно-кошторисної
документації для будівництва водогону (від вул. Потапова до ДП «Аграрний
цех «Жовторічанський»)». У 2018 році проведено інженерні вишукування та
виготовлено виготовлено проектно-кошторисної документації.
З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії
та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 20172018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення
(реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Жовті Води та
віддалених районів міста).
За 2014-2018 роки освоєно більше 1 млн. грн. Відновлено більше 12 км ліній
зовнішнього освітлення та встановлено близько 80 світлодіодних
світильників.
За рахунок державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету у
2017-2018 роках в рамках проведення енергозберігаючих заходів в
комунальних закладах освіти м. Жовті Води було встановлено близько
300 пластикових віконних блоків.

Проведено капітальний ремонт стін з влаштуванням теплоізоляції
(гуманітарна Гімназія, площею – 1138,53 м2). Також здійснено переведення
«тупікових» районів міста на автономне електричне опалення.
На сьогодні, введено в експлуатацію дахову сонячну електростанцію
потужністю 0,720 кВт по вул. Гагаріна, 40-34. На грудень 2018 – січень
2019 роки планується запуск наземної сонячної електростанції потужністю
2,7МВт по вул. Маяковського 137А (площа земельної ділянки 5,6042 га).
Роботи з будівництва сонячних електростанцій будуть продовжені у
2019-2020 роках.
У 2018 році розпочата робота з будівництва комплексу із забою та
переробки м’яса, який представляє собою м’ясопереробний цех потужністю
100,0т м’яса на добу з допоміжними будівлями і спорудами. Право оренди
земельної ділянки по вул. Грушевського, 88А для будівництва
м’ясопереробного цеху з допоміжними спорудами продано на земельних
торгах ТОВ «Дніпровська м`ясна компанія». Укладено договір оренди
земельної ділянки. Проводяться роботи з оформлення дозвільних
документів.
За рахунок коштів «Державної цільової програми радіаційного і соціального
захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки» було проведено
здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної
системи вентиляції тощо) у житлових, адміністративних будівлях, спорудах до
рівня, визначеного НРБУ-97. За 2014-2018 роки освоєно більше 2,0 млн грн.
Також за рахунок коштів цільової програми протягом 2014-2018 років
проводився комплекс робіт з реабілітації забрудненої території міста.
Кошти на капітальний ремонт доріг міста були виділені з Програми
радіаційного та соціального захисту населення м.Жовті Води. У 2017р. місто
отримало нове, якісне дорожнє покриття на капітальний ремонт вул.
Козацької Слави, з обласного бюджету виділено 2,12 млн грн. На поточний
ремонт доріг та асфальтування прибудинкових територій у 2018 році
виділено рекордну для міста за останні п’ять років суму – 2,6 млн грн.
відповідно до Програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та
пішохідних доріжок міста у 2018 році на проведення ямкового ремонту доріг
профінансовано 2,1 млн грн. Відремонтовано більше 20-ти вулиць. Наразі
поточний ремонт доріг вже виконано по бульвару Свободи, вул.Гвардійська,
вул.Будівельників, вул.Європейська, вул. М.Пошедіна, вул.Паркова,
вул.Пожежна, вул.Рудна, вул.Саксаганська, вул.Шкільна, пров.Запорізький,
пров.Привокзальний, пров.Удільний, вул.Маяковського, вул.Кропоткіна,
вул.Гагаріна, вул.Олімпійська, вул.Хмельницька, проїзд від перехрестя
вул.Першотравнева з вул.Заводська до гаражного масиву «Вільхівський».
Відновлено асфальтобетонне покриття по вул.Козакова. Окрім того,

Програмою передбачено 400 тис. грн на здійснення асфальтування
прибудинкових територій. Частково роботи вже проведено.
З міського бюджету виділено 100 тис. грн. на поточний ремонт пішохідних
доріжок міста по вул.Козацької Слави.
З метою подолання адміністративних бар’єрів при започаткуванні та
здійсненні підприємницької діяльності, а також для всіх інших суб’єктів
звернення у місті діє «Центр надання адміністративних послуг», який
здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає
162 адміністративні послуги. Збільшення переліку послуг, що надаються
ЦНАПом на даний час, пов’язане з передачею органам місцевого
самоврядування повноважень з державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, надання відомостей з
державного земельного кадастру.
Завдяки
своєчасному
впровадженню
програмного
забезпечення
«Віртуальний офіс» здійснюється оперативне sms-інформування громадян,
які звертаються до ЦНАП.
У травні 2018 року завдяки співпраці з Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) ЦНАП отримав комплект сучасної
портативної техніки – кейс «Мобільний офіс», аналог якого успішно
використовується в Європі. Завдяки чому маломобільні верстви населення
громади можуть отримувати послуги ЦНАП, не відвідуючи установу.
У місті функціонує Центр допомоги учасникам антитерористичної операції,
ВПО та членів їх сімей, координатором якого є відділ молоді та спорту
виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Центр забезпечує участь
громадян у вирішенні проблемних питань соціальної підтримки, адаптації
військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей, вшанування пам’яті
загиблих та патріотичне виховання молоді.
Наразі, розпочато роботи з капітального ремонту квартири №73 житлового
будинку №6 по вул. Ярослава Мудрого.
На підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий
період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та
мінімізацію їх наслідків направлені заходи «Цільової програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, забезпечення пожежної безпеки в місті Жовті Води
на 2017-2020 роки».

РЕКОНСТРУКЦІЯ КЗ ОСВІТИ НВК №6 «ПЕРСПЕКТИВА»

У м. Жовті Води реконструйовано будівлю закладу НВК №6 «Перспектива» та
абсолютно змінено її зовнішній вигляд. Школярі вже чекають на відкриття.
Реалізація даного проекту в першу чергу спрямована на створення
комфортних умов для розвитку дітей, проведення освітнього і виховного
процесу.
Для досягнення поставлених цілей було проведено капітальний ремонт
всього закладу: відремонтовано фасад, утеплено стіни мінеральною ватою та
яскравою фібро плитою. Задля комфортного температурного режиму
встановлені металопластикові вікна, енергозберігаючі двері, проведено
заміну всіх комунікацій, в усіх приміщеннях встановлено чавунні радіатори.
Було оновлено систему вентиляції та встановлено економічні світлодіодні
світильники в усіх приміщеннях. Навчальні кабінети відремонтовано з
використанням сучасних матеріалів, оновлено приміщення їдальні. На
сходах встановили перила із врахуванням висоти для дітей різних вікових
категорій. Відтепер заклад облаштований для людей з обмеженими
фізичними можливостями: встановлено пандус з підігрівом, встановлено
підйомник, облаштовано санвузли, забезпечений доступ до всіх приміщень.
Заклад забезпечений сучасною автоматичною системою пожежної
сигналізації. Осучаснено актову і спортивну зали та створено новий яскравий
дизайн всіх інших приміщень закладу. Двері у класи – різнокольорові. Стіни
біля дошок – яскраві, що покращує естетичного вигляду приміщень.
Забезпечено благоустрій території закладу: вимощено тротуарною плиткою
внутрішній двір та відмостки.
БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
З метою будівництва енергогенеруючого підприємства та долучення міста
до впровадження використання джерел альтернативної енергії з 2018 року у
м. Жовті Води розпочато роботи по реалізації плану будівництва сонячних
електростанцій, які виконує ТОВ «ЕНЕРДЖІ СОЛАР».

На сьогодні, введено в експлуатацію
дахову
сонячну
електростанцію
потужністю 0,720 кВт по вул. Гагаріна, 4034 . На січень 2019 року планується
запуск наземної сонячної електростанції
потужністю
2,7
МВт
по
вул.
Маяковського 137А (площа земельної
ділянки 5,6042 га).
Завдяки нарощуванню обсягів виробництва та споживання енергії,
виробленої з альтернативних джерел, з метою економного витрачання
традиційних паливно – енергетичних ресурсів, місто здобуде джерело
альтернативної енергії та незалежність від енергопостачальних компаній.
Також «зелений» тариф на електроенергію, отриману від сонячних
електростанцій, є найвищим, що робить бізнес з продажу сонячної
електроенергії одним із самих доступних і привабливих для інвесторів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ ДЗ «СМСЧ № 9 МОЗ УКРАЇНИ»

В будівлі поліклініки №2 по бульвару Свободи проводиться реконструкція
відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального
лікування (проектна потужність – 1247,5 кв.м). В повному обсязі виконано
будівельно-монтажні роботи, встановлено енергозберігаючі вікна, виконані
електромонтажні та оздоблювальні роботи, здійснена реконструкція
перегородок. Приведення відділення функціональної діагностики та
відділення відновлювального лікування ДЗ «СМСЧ №9 МОЗ України» в
м. Жовті Води до сучасних вимог дозволить забезпечити проведення ранньої
діагностики захворювань населення (онкологічного характеру, серцевосудинної, сечової системи, органів травлення та інших) всіх вікових та
соціальних верств; попередити розвиток захворювань мешканців, які
проживають і працюють на територіях з підвищеним радіаційним фоном;
поліпшити та зберегти їх стан здоров’я.
РЕКОНСТРУКЦІЯ КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КУПРІНА, 1А
Проблема стану кладовищ для Жовтих Вод з кожним роком набирає все
більшої актуальності: то відсутнє належне місце для захоронення, то не
проводиться благоустрій територій або фіксуються факти вандалізму.
Накопичення сміття на кладовищі несе загрозу збільшенню шкідливого
впливу відходів як на довкілля, так і на стан людей. З 2016 р. у місті розпочато

роботи з цього напрямку для досягнення головної мети – забезпечення
благоустрію міського кладовища. Було розпочато рекультивацію території,
яка прилягає до «Кулинівського» кладовища, по вул. Купріна, 1А та
проведення реконструкцію ділянки під кладовище площею 2,73 га з
плановою кількістю могил 3524. Сума робіт становила більше 1,0 млн. грн.
Виконано корчування чагарників, пнів на площі 1,9 га, знесено дерева,
розібрано бетонні фундаменти, планування площ бульдозерами 8181 м 2,
розроблення грунту скреперами, виконано улаштування дорожнього
корита.
Даний проект дав змогу привести кладовища до законодавчо встановлених
гігієнічних вимог щодо облаштування та утримання кладовищ, та можливість
постійно підтримувати територію кладовищ в належному санітарному і
естетичному стані, а також реалізувати державну політику в даній сфері.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЗ ОСВІТИ
«ЖОВТОВОДСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗОШ»

Загальна кошторисна вартість проекту «Капітальний ремонт КЗ освіти
Жовтоводської спеціальної загальноосвітньої школи», м.Жовті Води,
вул. Козацької Слави, 25 складає 751,9 тис. грн.
Завдяки реалізації проекту по ремонту спеціальної загальноосвітньої школи
у м. Жовті Води, було утеплено приміщення (встановлено 120 вікон у будівлі).
Це забезпечило комфортне перебування у класах учнів школи (це діти з
особливими освітніми потребами, реабілітаційна група дітей, які мають
помірну та важку розумову відсталість, комбіновані психофізичні розлади) та
надало змогу покращити умови як праці вчителів.

Основною метою перспективного плану є розвиток нових сфер діяльності в
економіці міста, підвищення рівня, якості та безпеки проживання населення.

Важливими завданнями на 2019-2021 роки визначено:
прискорення процесу модернізації та реконструкції діючих виробництв та
введення в дію нових промислових підприємств;
технічне та технологічне переоснащення виробничих потужностей,
впровадження інноваційних та інвестиційних проектів з метою підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції на промислових підприємствах;
запровадження ефективних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та
заходів енергозбереження на підприємствах промислового комплексу.
Навколишнє природне середовище м. Жовті Води характеризується значним
навантаженням на екосистему, оскільки м. Жовті Води є містом з підвищеним
рівнем радіаційного забруднення. За рахунок коштів «Державної цільової
програми радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води на
2013-2022 роки» будуть здійснюватися заходи щодо покращення
екологічного стану міста та покращення здоров’я його мешканців.

Головними напрямками розвитку є: створення умов для комфортного
проживання мешканців міста, підвищення якості житлово-комунальних
послуг і підтримка належного санітарного порядку та технічного стану
будинків,
забезпечення
належного
функціонування
систем
життєзабезпечення, інфраструктури та об’єктів благоустрою міста, сприяння
впровадженню енергоефективних заходів та подальшому розвитку
енергозберігаючих технологій, проведення робіт з капітального ремонту
покрівель, капітального ремонту проїжджої частини вулиць міста,
відновлення зовнішнього освітлення та ін.
Передбачається створення умов для формування здорового населення,
впровадження заходів щодо функціонування в місті закладів первинної та
вторинної медичної допомоги; створення оптимальних умов для навчання
та виховання дітей, збереження і зміцнення їхнього здоров’я; забезпечення
соціального захисту населення міста, в т.ч. ВПО, воїнів ООС та членів їх сімей;
створення умов для культурного відпочинку населення.

У 2019 році розпочнеться будівництво на території м. Жовті Води
м’ясопереробного цеху з допоміжними будівлями, що дасть можливість
розпочати розвиток у місті харчової промисловості, забезпечити мешканців

міста більш дешевою м’ясною продукцією. Орієнтовна потреба в трудових
ресурсах для ефективної діяльності м’ясопереробного цеху з допоміжними
будівлями і спорудами складає 300 осіб.
Продовжиться розширення площ та запуск нових виробничих ліній на
підприємстві ТОВ «Юнайтед Табако», що дозволить збільшити обсяги
виробництва промислової продукції та створити нові робочі місця.

Проведення робіт з реалізації плану будівництва енергогенеруючого
підприємства. Чотири сонячні електростанції загальною потужністю 43,8 МВт
будуть розміщені на площі більше 90,0 Га. Введення в експлуатацію
зазначених об’єктів дозволить населенню міста заощаджувати на
комунальних платежах, убезпечувати себе від збоїв в роботі центральної
електромережі та створити більше 50 нових робочих місць.
Здійснення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів:
в закладах освіти:
 капітальний ремонт дошкільного навчального закладу комбінованого
типу №4 «Калинка» – заміна вікон на металопластикові –
462,0 тис. грн;
 капітальний ремонт покрівлі комунального ДНЗ (ясла-садок)
комбінованого типу №30 «Червоненька квіточка» м. Жовті Води, вул.
Козацької Слави, б.17 – 378,0 тис. грн;
 капітальний ремонт покрівлі КЗ освіти ЗОШ №12 з профільними
класами, вул. Козацької Слави, 8, м.Жовті Води – 553,0 тис. грн;
 автономне опалення комунального ДНЗ (ясла-садок) №29 «Біла
лелека». Теплогенераторні м. Жовті Води – 775,0 тис. грн;
 капітальний ремонт стін із влаштуванням теплоізоляції КЗ освіти
дитячо-юнацької спортивної школи, корпусу №2, м. Жовті Води, вул.
Горького, б.4 – 692,0 тис. грн.
в закладах культури:
 капітальний ремонт віконних блоків (заміна) в учбовому корпусі
КЗК «Жовтоводська музична школа» за адресою: вул. Козацької Слави,
4, м. Жовті Води – 829,0 тис. грн;
 капітальний ремонт віконних блоків (заміна) в актовому залі
КЗК «Жовтоводська музична школа» за адресою: вул. Козацької Слави,
4, м. Жовті Води – 300,0 тис. грн.
в закладах охорони здоров’я:
 здійснення
капітальних
ремонтів
покрівель
будівель
КНП «Жовтоводська міська лікарня» – 1400,0 тис. грн.
 реконструкція відділення функціональної діагностики та відділення
відновлювального лікування та оснащення його сучасним складним
медичним обладнанням для проведення ранньої діагностики
захворювань населення – 5850,0 тис. грн.

У 2019 – 2021 роках здійснюватимуться заходи щодо створення умов для
комфортного проживання мешканців міста, підвищення якості житловокомунальних послуг і підтримка належного санітарного порядку та
технічного стану будинків, забезпечення належного функціонування систем
життєзабезпечення, інфраструктури та об’єктів благоустрою міста,
проведення робіт з капітального ремонту житлового фонду, капітального
ремонту проїжджої частини вулиць міста, відновлення зовнішнього
освітлення.
Планується проведення в житлових будинках:
 Капітальних ремонтів та утеплення під’їздів в житлових будинках,
заміна вікон в місцях загального користування;
 Капітальних ремонтів покрівель житлових будинків;
 Реконструкції гуртожитку під 72-квартирний житловий будинок по
вул.Кропоткіна 14/2 м. Жовті Води.
 Капітальний ремонт приміщення колишньої ЗОШ №5, на базі якої
планується створити Центр муніципальних послуг для забезпечення
надання послуг замовникам за принципами «єдиного вікна».
 Покращення інфраструктури міста шляхом реконструкції мереж
зовнішнього освітлення віддалених районів міста (ТП-7, ТП -42, ТП-57,
ТП-158) на загальну суму 2,0 млн грн.
 Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів
обласного бюджету та місцевого бюджетів на загальну суму
38,0 млн грн.

Підтримка ефективного функціонування системи повної загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти, проведення капітальних ремонтів у
закладах освіти;
Профілізація навчання у старшій школі, створення умов для здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;
Оновлення сучасною комп’ютерною технікою класів, а також предметних
кабінетів навчальних закладів міста;
Створення умов для здобуття якісної освіти дітей з числа учасників операції
об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб;
Забезпечення функціонування комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Жовтоводської міської ради;
Впровадження заходів щодо функціонування в місті закладу вторинної
медичної допомоги КНП «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської
міської ради;

Впровадження сучасних медичних технологій у лікувально-діагностичний
процес і розвиток матеріально-технічного забезпечення галузі у місті,
оновлення діагностичної апаратури закладів охорони здоров’я.
Забезпечення підтримки, збереження й утримання елементів культурної
інфраструктури, закладів культури.
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
Створення умов для культурного відпочинку населення і гостей міста.
Створення умов для проведення заходів професійного спрямування для
учасників операції об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб.
Проведення капітальних ремонтів в закладах, а саме:
 Встановлення багатофункціонального спортивного майданчика на
території СШ №3;
 Капітальний ремонт санвузлів північної частини будівлі КЗ освіти
середньої ЗОШ №3 з профільними класами ім.М.Островського за
адресою: вул. Богуна, 50, м. Жовті Води – 300,0 тис. грн;
 Капітальний ремонт картинної галереї в КЗК «Міський історичний
музей ім.Ю.І.Пригожина, у т.ч. розробка ПКД – 320,0 тис. грн;
 Капітальний ремонт актового залу КЗК «Будинок культури «Родина»
– 1226,64 тис.грн.;
 Капітальний ремонт танцювального майданчика – 100,0 тис. грн;
 Капітальний ремонт водопостачальної та опалювальної системи в
КЗК «Будинок культури «Родина» – 650,0 тис. грн.

Покращення стану охорони навколишнього природного середовища,
забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання та
відтворення природних ресурсів м. Жовті Води на перспективу, збереження
здоров’я населення міста – це головні завдання на 2019-2021 роки.
Планується здійснити:
 проектування та будівництво лінії для сортування відходів на
полігоні ТПВ разом з будівництвом 2-ї черги полігону ТПВ;
 проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої частини міста:
рекультивація зруйнованих і забруднених земель, здійснення заходів
протирадіаційного захисту – 11000,0 тис. грн;
 розчищення водойми в Дитячому парку від очерету – 100,0 тис. грн.
 реконструкція насосної станції №1 та насосної станції ІІ підйому
КП «Жовтоводський водоканал» – 5811,0 тис. грн;
 реконструкція
дренажно-розподільчої
системи
швидких
однопоточних фільтрів водопровідних очисних споруд насоснофільтрувальної станції №4 КП «Жовтоводський водоканал» –
1984,0 тис. грн.
За рахунок коштів Державної цільової програми радіаційного і соціального
захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки для забезпечення захисту
мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов’язаних з ним

шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення очікується
продовження виконання та реалізація наступних проектів:
 Приведення відділення функціональної діагностики та відділення
відновлювального лікування спеціалізованої медико-санітарної
частини №9 в м.Жовті Води до сучасних вимог. 1 черга –
реконструкція відділення функціональної діагностики СМСЧ №9;
 Створення системи постійного моніторингу території м. Жовті
Води – нове будівництво – 1006,317 тис. грн.

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У М.ЖОВТІ ВОДИ

З метою будівництва енергогенеруючого підприємства та впровадження
використання джерел альтернативної енергії у місті Жовті Води розпочалося та
надалі планується будівництво сонячних електростанцій. Роботи виконуватиме
ТОВ «ЕНЕРДЖІ СОЛАР». У січні-березні 2019 року ТОВ «ЕТГ СОЛАР 1» планує
ввести в експлуатацію наземну сонячну електростанцію потужністю 15МВт по
вул. Козакова, 4 (площа земельної ділянки – 30,1 га). На 2019-2020 роки
планується реалізація (будівництво) наступних об’єктів:
1) ТОВ «ЕТГ СОЛАР 5» – наземна сонячна електростанція потужністю 9,4 МВт на
території м. Жовті Води, вул. Об’їзна, 5. (площа земельної ділянки – 19,0 га).
2) ТОВ «ЕТГ СОЛАР 9» – наземна сонячна електростанція потужністю 15,9 МВт
на території м.Жовті Води, вул.Залізнична, 11. (площа земельної ділянки –
26,3673 га).
3) ТОВ «ЕТГ СОЛАР 2» – наземна сонячна електростанція потужністю 11,5 МВт
на території м. Жовті Води, вул. Обїзна, 5Ж (площа земельної ділянки – 23,0 га).
4) ТОВ «ЕТГ СОЛАР 3» – наземна сонячна електростанція потужністю 7 МВт на
території м. Жовті Води, вул. Обїзна, 5Г (площа земельної ділянки – 23,00 га).
Завдяки будівництву енергогенеруючого підприємства місто здобуде джерело
альтернативної енергії та незалежність від енергопостачальних компаній, нові
робочі місця та надходження до місцевого бюджету. Також «зелений» тариф
на електроенергію, отриману від сонячних електростанцій, є найвищим, що
робить бізнес з продажу сонячної електроенергії одним із самих доступних і
привабливих для інвесторів.

БУДІВНИЦТВО М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО ЦЕХУ У М. ЖОВТІ ВОДИ

У м. Жовті Води в рамках громадського обговорення відбувся захід щодо
публічного представлення проекту детального плану території, призначеної
для розташування м’ясопереробного цеху з допоміжними спорудами.
Залучені представники установ, які розробили містобудівну документацію,
здійснили проектування м’ясопереробного цеху в м. Жовті Води та
холодильних систем, розробили проект очисних споруд із застосуванням
новітніх технологій очищення води озоном. В наміри забудови об’єкту
входить: 1) основні будівлі і споруди адміністративно-господарського
комплексу з адміністративно-побутовою будівлею на 50 працівників,
магазином продовольчих товарів площею 125,0 м2, автомобільною
стоянкою та майданчиком для відпочинку; 2) основні будівлі зони цеху з
перероблення м’яса з побутовим складом, їдальнею на 300 місць, 2-ма
закритими трансформаторними підстанціями та контрольно-пропускним
пунктом; 3) будівлі і споруди передзабійного утримання тварин та приміщень
для забою тварин; 4) будівлі і споруди зони допоміжних будівель;
5) енергетичний блок.
Даний проект дозволить протягом 2-х років збудувати сучасне виробництво
та забезпечити працевлаштування 298-350 робітників, що є вкрай
актуальним питанням у м. Жовті Води.
ЗАКІНЧЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ТА ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «СМСЧ №9 МОЗ УКРАЇНИ»
У м. Жовті Води в 2019-2022 роках планується закінчення будівельномонтажних робіт з реконструкції відділення функціональної діагностики, у
тому числі: облаштування сходів із шахтами ліфтів, придбання та монтаж
ліфтів, придбання та монтаж теплогенераторної станції з топковим
відділенням, улаштування систем опалення, каналізації, водопостачання,
вентиляції, автоматизації та електромонтажні роботи, утеплення фасаду з
оздобленням, оздоблювальні, сантехнічні роботи 1 – 2 поверхів, благоустрій,
огорожа, тощо; придбання та монтаж медичного діагностичного
обладнання.

Приведення відділення функціональної діагностики та відділення
відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ № 9 МОЗ України в
м. Жовті Води до сучасних вимог забезпечить проведення ранньої
діагностики захворювань населення – онкологічного характеру, серцевосудинної, сечової системи, органів травлення та інших захворювань жителів
міста всіх вікових та соціальних верств населення, які проживають і
працюють на територіях з підвищеним радіаційним фоном; попередження
розвитку захворювань; поліпшення та збереження стану здоров’я жителів
міста всіх соціальних верств і вікових категорій, підвищення їх імунітету.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКУ ПІД 72-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ
БУДИНОК ПО ВУЛ.КРОПОТКІНА 14/2 М.ЖОВТІ ВОДИ
У м. Жовті Води гостро стоїть проблема
забезпечення населення житлом. Крім того,
питання надання житла стало ще більш
актуальним у зв’язку із збільшенням у місті
чисельності внутрішньо переміщених осіб із
зони АТО. Необхідний обсяг коштів – 17,9 млн
грн.
Реконструкція існуючої 9-поверхової будівлі
гуртожитку під 72-квартирний житловий
будинок по вул. Кропоткіна 14/2, загальною
площею 4202,8 м2 під житловий будинок з
повноцінними квартирами (8 – однокімнатних,
32 – двокімнатні, 32 –трьокімнатні) змогла б
частково вирішити цю проблему.
Реконструкція гуртожитку запланована на
2019-2020 роки. Реалізація запланованого
проекту забезпечить зменшення кількості
мешканців та внутрішньо переміщених осіб із
зони АТО, що потребують житла або покращення житлових умов, а також буде
сприяти залученню у місто необхідних фахівців медичної, педагогічної та інших
галузей за рахунок забезпечення житлом.
В цілому виконання проекту надасть можливість отримати квартири
240 мешканців.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТУ ЧЕРЕЗ Р.ЖОВТА ПРИ ВИЇЗДІ
З МІСТА ЖОВТІ ВОДИ НА МІСТО П’ЯТИХАТКИ
У м. Жовті Води за останні роки гостро стало питання ремонту мосту через р.
Жовта, який є виїздом у П’ятихатському напрямку та є одним із основних
шляхопроводів міста.
Міст тривалий час знаходиться в
аварійному стані, та невідкладно
потребує реконструкції. Ускладнено
транспортне сполучення міста.
Реалізація
проекту
забезпечить
покращення умов в’їзду (виїзду) у місто
як для мешканців, так і гостей міста .
Необхідний обсяг коштів – 1230,0 тис.
грн.

АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ДНЗ (ясла-садок)
№29 «БІЛА ЛЕЛЕКА»
У м. Жовті Води планується
встановлення
автономного
опалення у дитячому садку
№29 «Біла лелека».
Оскільки
централізоване
опалення
не
створює
належних умов для дітей та
враховуючи умови сьогодення
(жорсткої економії коштів)
такий
проект
є
дуже
актуальним. Реалізувавши проект встановлення автономного опалення у
садочку, буде забезпечено створення комфортних умов для дітлахів,
перебування дітей у затишному і теплому приміщення, а відповідно
збереження здоров’я наших дітей, оскільки вони наше майбутнє.

ДОДАТОК

виробництво

Будівництво м’ясопереробного цеху у м.
Жовті Води

виробництво

Розширення площ та запуск нових
виробничих ліній на підприємстві ТОВ
«Юнайтед Табако»
Будівництво ТОВ «ЕТГ СОЛАР 5» наземної
сонячної електростанції на території м.
Жовті Води, вул. Об’їзна, 5
Будівництво ТОВ «ЕТГ СОЛАР 9» наземної
сонячної електростанції на території м.
Жовті Води, вул. Залізнична, 11
Будівництво ТОВ «ЕТГ СОЛАР 2» наземної
сонячної електростанції на території м.
Жовті Води, вул. Об’їзна, 5Ж
Будівництво ТОВ «ЕТГ СОЛАР 3» наземної
сонячної електростанції на території м.
Жовті Води, вул. Об’їзна, 5Г
Реконструкція дренажно-розподільчої
системи швидких однопоточних фільтрів
водопровідних очисних споруд насоснофільтрувальної станції №4 КП
«Жовтоводський водоканал»

виробництво
виробництво
виробництво
виробництво
водопостачання

водопостачання
дитячі садки

дитячі садки

дитячі садки

дитячі садки
дороги

дороги

Реконструкція насосної станції №1 та
насосної станції ІІ підйому КП
«Жовтоводський водоканал»
Автономне опалення комунального ДНЗ
(ясла-садок) №29 «Біла лелека» за
адресою: м.Жовті Води, вул. 8 Березня, 39
Капітальний ремонт ДНЗ комбінованого
типу №4 «Калинка» за адресою: м.Жовті
Води, вул. Ярослава Мудрого, 17 – заміна
вікон на металопластикові
Капітальний ремонт покрівлі
комунального ДНЗ (ясла-садок)
комбінованого типу №30 «Червоненька
квіточка» за адресою: м.Жовті Води, вул.
Козацької Слави, 17
Автономне опалення комунального ДНЗ
(ясла-садок) №29 «Біла лелека» за
адресою: м.Жовті Води, вул. 8 березня, 39
Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття проїжджої частини вул.
Кропоткіна та елементів благоустрою
прилеглої території
Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Під’їзна

Забезпечення працевлаштування 298-350
робітників, що є вкрай актуальним
питанням
Збільшення обсягу виробництва
промислової продукції та створити нові
робочі місця
Потужність 9,4 МВт. Площа земельної
ділянки – 19,0464 га
Потужністю 15,9 МВт. Площа земельної
ділянки – 26,3673 га
Потужністю 11,5 МВт. Площа земельної
ділянки – 23,00 га
Потужністю 7 МВт. Площа земельної
ділянки – 23,00 га
Зменшення витрат на виробництво
питної води, а саме, зменшення обсягів
промивних вод, за рахунок зменшення
кількості промивних вод з 300 м. куб. до
250 м. куб. та зменшення кількості
промивок з 365 до 182 за рік.
Зменшення витрат на виробництво
питної води
Створення комфортних умов для дітлахів,
перебування дітей у затишному і теплому
приміщення, а відповідно збереження
здоров’я наших дітей
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Покращення якості асфальтобетонного
покриття проїжджої частини (проектна
потужність – 22593,3 кв.м)
Підвищення якості та безпеки
доріг (проектна потужність – 10052 кв.м)

дороги
дороги
житлове
будівництво

ЖКГ
культура
культура

культура
культура

культура
культура

освітлення

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. 8-го Березня
Капітальний ремонт мосту через р. Жовта
при виїзді з міста Жовті Води на місто
П’ятихатки
Реконструкція гуртожитку під 72квартирний житловий будинок по вул.
Кропоткіна 14/2
Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку №53 по Бульвару Свободи
Розчищення водойми в Дитячому парку
від очерету по вул. Маяковського, 90
Капітальний ремонт. Виконання робіт за
проектом «Капітальний ремонт віконних
блоків (заміна) в центральній бібліотеці
КЗК «Централізована бібліотечна
система»
Капітальний ремонт віконних блоків
(заміна) в КЗК «Міський історичний музей
ім. Ю.І.Пригожина»
Капітальний ремонт картинної галереї в
КЗК «Міський історичний музей
ім.Ю.І.Пригожина» за адресою: бульвар
Свободи, 25
Капітальний ремонт актового залу КЗК
«Будинок культури «Родина» за адресою:
вул. Лісова, 28
Капітальний ремонт водопостачальної та
опалювальної системи в КЗК «Будинок
культури «Родина» за адресою: вул.
Лісова, 28
Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по вул. Маяковського

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по пров. Дубініна

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по пров. Удільний

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по пров. Урицького

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по пров. Сєрова

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по пров. Купріна

освітлення

Реконструкція вуличного освітлення по
пров. Сніжний

освітлення

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Хмельницького

освітлення

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Володарського

Підвищення якості та безпеки
доріг (проектна потужність – 5529,7 кв.м)
Покращення умов в’їзду (виїзду) у місто
як для мешканців, так і гостей міста
Зменшення кількості мешканців та
внутрішньо переміщених осіб із зони
АТО, що потребують житла або
покращення житлових умов 240
мешканців.
Забезпечення поліпшення технічного
стану будівлі та поліпшить житлові умови
95 родин міста
Покращення умов дозвілля населення
громади
Метою проекту є покращення якості
умов перебування та проведення
дозвілля 3560 читачів, збереження
експлуатаційних та естетичних якостей
будівлі та економії енергоносіїв
Створення відповідні умови для
зберігання та експонування фондового
зібрання музею. (8200 відвідувачів/рік)
Покращення умов дозвілля населення
громади
Покращення умов дозвілля населення
громади
Покращення умов дозвілля населення
громади
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час

освітлення

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Першотравнева

освітлення

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Щаслива

освітлення

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Садова

освітлення

Реконструкція вуличного освітлення по
пров. Північний

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я
охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

спорт

ЦНАП

школи

Улаштування теплоізоляції фасаду та
заміна віконних блоків дитячої
соматичної лікарні (дитяча поліклініка) за
адресою: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна,
16
Улаштування теплоізоляції фасаду та
заміна віконних блоків акушерського
корпусу за адресою: м. Жовті Води, вул.
Кропоткіна, 16
Улаштування теплоізоляції фасаду та
заміна віконних блоків дитячої
соматичної лікарні (дитяче відділення) за
адресою: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна,
16
Улаштування теплоізоляції фасаду та
заміна віконних блоків поліклініка № 1 за
адресою: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна,
16
Капітальний ремонт покрівель будівель
КНП «Жовтоводська міська лікарня» за
адресою: м. Жовті Води, вул. Козацької
слави, 15
Реконструкція відділення функціональної
діагностики та відділення
відновлювального лікування та
оснащення його сучасним складним
медичним обладнанням ДЗ «СМСЧ №9
МОЗ України» за адресою: м. Жовті Води,
вул. Кропоткіна, 16
Приведення відділення функціональної
діагностики та відділення
відновлювального лікування Державного
закладу СМСЧ №9 МОЗ України у
відповідність до сучасних вимог за
адресою: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна,
16
Встановлення багатофункціонального
спортивного майданчика на території СШ
№3 за адресою: м. Жовті Води, вул.
Богуна, 50
Капітальний ремонт приміщення
колишньої ЗОШ №5, на базі якої
планується створити Центр
муніципальних послуг по бульвару
Свободи, 42
Капітальний ремонт покрівлі КЗ освіти
ЗОШ №12 з профільними класами, за

Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Створення безпечних та комфортних
умов перебування населення в нічний
час
Проведення капітального ремонту
дозволить запобігти руйнації та
покращити технічний стан будівель,
створити санітарно-гігієнічні умови для
хворих та працівників закладу (7430 осіб)
Проведення капітального ремонту
дозволить запобігти руйнації та
покращити технічний стан будівель,
створити санітарно-гігієнічні умови для
27290 хворих та працівників закладу
Проведення капітального ремонту
дозволить запобігти руйнації та
покращити технічний стан будівель,
створити санітарно-гігієнічні умови для
7430 хворих та працівників закладу
Проведення капітального ремонту
дозволить запобігти руйнації та
покращити технічний стан будівель,
створити санітарно-гігієнічні умови для
хворих та працівників закладу
Забезпечення якісного та вчасного
медичного обслуговування населення
Забезпечення якісного та вчасного
медичного обслуговування населення

Забезпечення проведення ранньої
діагностики захворювань населення –
онкологічного характеру, серцевосудинної, сечової системи, органів
травлення та інших захворювань жителів
міста всіх вікових та соціальних верств
населення
Створення сприятливих умов для
здорового способу життя, гармонійного
розвитку особистості, занять спортом
Забезпечення надання послуг
замовникам за принципами «єдиного
вікна»
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.

школи

школи

школи

школи

школи

школи

адресою: м.Жовті Води, вул. Козацької
Слави, 8
Капітальний ремонт стін із влаштуванням
теплоізоляції КЗ освіти дитячо-юнацької
спортивної школи, корпусу №2 за
адресою: м. Жовті Води, вул. Горького, 4
Капітальний ремонт віконних блоків
(заміна) в учбовому корпусі КЗК
«Жовтоводська музична школа» за
адресою: м. Жовті Води, вул. Козацької
Слави, 4
Капітальний ремонт віконних блоків
(заміна) в актовому залі КЗК
«Жовтоводська музична школа» за
адресою: м. Жовті Води, вул. Козацької
Слави, 4
Капітальний ремонт санвузлів північної
частини будівлі КЗ освіти середньої ЗОШ
№3 з профільними класами
ім.М.Островського за адресою: м. Жовті
Води, вул. Богуна, 50
Капітальний ремонт фасадів та покрівлі
будівлі НВК №6 «Перспектива» за
адресою: м. Жовті Води, вул. Я.Мудрого,
11-а
Капітальний ремонт внутрішніх
приміщень будівлі НВК №6
«Перспектива» за адресою: м. Жовті
Води, вул. Я.Мудрого, 11-а

Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.

