
     

 

 

   

 



 

Місто Кам’янське є одним із найбільших індустріальних центрів Придніпров'я 

України, розташоване на правому і лівому берегах річки Дніпро у середній 

течії нижче греблі Середньодніпровської ГЕС, забезпечено всіма видами 

транспортної інфраструктури – залізничним, автомобільним і водним. 

Територія – 13,8 тис. га. 

 

За кількістю жителів Кам’янське займає третє місце у Дніпропетровській 

області після Дніпра та Кривого Рогу. Чисельність населення 242 тис. осіб або 

7,5% населення області, щільність населення 1,8 тис. осіб на 1 км2. Кількість 

штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях 

міста – 45,9 тис. осіб.  

 

Промисловий комплекс міста налічує 36 провідних великих та середніх 

підприємств, на яких працює понад 23 тис. осіб. Найважливішими видами 

продукції промислового призначення є чавун, сталь, прокат, кокс, цемент, 

мінеральні добрива, промислові та магістральні вагони тощо. Випускаються 

товари народного споживання: лакофарбові та клейові вироби, 

євроруберойд, господарські товари, будматеріали тощо. Річний обсяг 

реалізованої продукції 40,3 млрд грн. Частка підприємств міста в обласному 

обсязі реалізованої продукції – 9,6%, в загальнодержавному – 1,8%.  

 

Обсяг будівельних робіт, виконаних будівельними підприємствами всіх форм 

власності – 296,5 млн грн або 3% загального обсягу робіт по області. 

Забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію 1,1 тис. м2 

загальної площі житла або 0,6% загального обсягу прийнятого в 

експлуатацію житла по області.  

 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) – 3978, у т.ч. 

малих підприємств – 1083, суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних 

осіб) – 11440. Кількість малих підприємств на 10 тис. населення – 44. Питома 

вага продукції, реалізованої малими підприємствами, в загальному обсязі 

виробництва – 8,9%. Середня кількість працівників, зайнятих на малих 

підприємствах – 5,6 тис. осіб. 



В ході децентралізації, розпочатої Урядом з ухвалення Концепції реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

беззаперечним успіхом стало зростання місцевого бюджету з 2162,5 млн грн 

у 2017 році до прогнозованих 2722,4 млн грн у 2018-му. Реформа дає нові 

фінансові можливості для розвитку міста, посилення спроможності громади, 

поліпшення рівня послуг мешканцям, своєчасного реагування на проблеми 

та сприяння вирішенню складних питань в освіті, медицині, наданні 

публічних послуг, містобудуванні тощо. 

З метою забезпечення дітей освітніми послугами в місті функціонують  

45 закладів дошкільної освіти, 30 закладів загальної середньої освіти,  

12 НВК, 7 закладів позашкільної освіти та 2 інклюзивно-ресурсних центри. 

Для забезпечення доступності дошкільної освіти відкрито першу в місті 

школу робототехніки на базі філії Центру позашкільної роботи і дитячої 

творчості «Умка» (2,3 млн грн).  

За 2014–2018 роки здійснено: 

 реконструкцію басейну в КЗ «ДНЗ (ясла-садок) – центр розвитку 

дитини №44 «Лелека» на суму 1,5 млн грн. Відновлення роботи 

плавального басейну дозволило проводити ефективну лікувально-

оздоровчу роботу зі 130 дітьми;  

 капітальний ремонт будівлі «НВК №37» на суму 6,4 млн грн - 

проведено термомодернізацію будівлі школи (заміна вікон, 

капітальний ремонт системи опалення, утеплення і заміна покрівлі, 

утеплення фасаду будівлі тощо), що забезпечило належні комфортні 

умови навчального процесу для 632 учнів, покращило температурний 

режим в приміщеннях закладу;  

 реконструкцію майстерень в КЗ «НВК №37» на суму 5,4 млн грн. Після 

завершення реконструкції відкрито дошкільне відділення «Квіточка» 

на 3 групи (60 місць), що вирішило проблемне питання по зарахуванню 

дітей у дошкільні навчальні заклади на території Соцмістечка; 

 реконструкцію басейну в КЗ «Середня ЗОШ №44» на суму 7,7 млн грн. 

Відновлення роботи басейну надало можливість 1992 учням шкіл 

лівобережжя проводити уроки плавання, літнім шкільним закладам 

відпочинку залучати дітей до водних процедур; 

 капітальний ремонт будівлі КЗ «ДНЗ (ясла-сад) №19 «Калинка» на 

суму 1,3 млн грн, що дозволило створити для 102 вихованців закладу 

більш комфортні умови перебування; 

 капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу КЗ «Середня 

ЗОШ №9» на суму 5,7 млн грн, що забезпечило належні комфортні та 



безпечні умови проведення уроків з фізичної культури та занять 

спортом для 946 дітей; 

 реконструкцію басейну КЗ «НВК «Загальноосвітній навчальний заклад 

I-II ступенів – академічний ліцей №15» на суму 14,6 млн грн. 

Відновлення роботи басейну надало можливість 170 учням школи 

проводити уроки плавання, що сприятиме профілактиці та 

лікуванню захворювань опорно-рухової системи, серцевих 

захворювань, загартуванню організму дітей. 

В інклюзивно-ресурсних центрах «Сузір’я» та «Надія» за рахунок субвенції з 

державного та місцевого бюджетів на загальну суму 2,4 млн грн здійснено 

оснащення та завершується капітальний ремонт приміщень одного з двох 

блоків ІРЦ «Сузір'я». 

Значно зміцніла матеріально-технічна база закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти, а саме: придбано комп’ютерну та мультимедійну техніку, 

інтерактивні комплекси, комп’ютерні класи, обладнання для кабінетів хімії, 

фізики, «Захист Вітчизни» та інших, технологічне обладнання для 

харчоблоків, проведено ремонти будівель, покрівель, систем опалення, 

водопостачання та каналізації спортивних та музичних залів, харчоблоків, 

заміну вікон тощо на загальну суму 10,7 млн грн. 

Мережа закладів охорони здоров'я налічує 3 комунальні центри первинної 

медико-санітарної допомоги, у складі яких функціонують 23 амбулаторії 

ЗПСМ, 12 закладів вторинного рівня, 3 спеціалізованих заклади, які надають 

вторинну медичну допомогу, міський медичний центр здоров’я та медицини 

спорту та станцію швидкої медичної допомоги. 

Протягом 2014-2018 років за рахунок коштів міського бюджету в закладах 

охорони здоров’я міста проведено капітальних ремонтів та реконструкцій на 

суму 13,8 млн.грн, придбано медичне обладнання на суму 10,4 млн.грн, 

комп’ютерну техніку для впровадження медичної реформи та повної 

комп’ютеризації для 2-х центрів первинної медико-санітарної допомоги на 

загальну суму 550,4 тис. грн. 

За 2014–2018 роки здійснено: 

 реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

№9 ЦПМСД №3 на суму 6,8 млн грн; 

 термомодернізацію будівлі ЦПМСД №3 на суму 6,3 млн грн. 

З метою ефективної організації навчально-виховного процесу та створення 

умов безпечної життєдіяльності учнів за період 2014-2018 років за кошти 

обласного та місцевого бюджетів на загальну суму 26,2 млн грн:  

 завершено будівництво стадіону на базі КЗ «Дитячо-юнацька 

футбольна школа «Надія». Реалізація проекту дозволила створити 

сучасні умови для занять спортом не тільки для 300 вихованців 



школи, а також вирішити проблему молодіжного дозвілля на 

мікрорайонах лівобережжя;  

 проведено реконструкцію майстерень комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа №2» під боксерський зал.  

Заклади фізичної культури і спорту поповнено матеріально-технічною 

базою, инвентарем та спортивним обладнанням на загальну суму  

3,1 млн грн. 

У місті функціонують 23 заклади культури: академічний музично-

драматичний театр ім.Л.Українки, музей історії міста, 7 початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, централізована 

бібліотечна система (10 бібліотек-філій), 2 парки культури та відпочинку,  

2 кінотеатри. 

В рамках Програми розвитку культури у місті Кам’янське на 2016-2020 роки:  

 відновлено будівлю колишнього палацу культури ім.Горького, який 

став Новою сценою театру ім.Л.Українки (відремонтовані дах, фасад, 

внутрішні приміщення, упорядковано прилеглу територію). Витрати 

на ремонтні роботи склали 3,8 млн грн. Потужність зали для глядачів 

– 502 місця; 

 проведено капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи, 

встановлено пожежну сигналізацію в школі мистецтв, придбано 

театральні крісла, музичну апаратуру, комп’ютерну і оргтехніку 

техніку для театру ім.Л.Українки та Лівобережного парку на загальну 

суму 1,7 млн грн; 

 на проведення історико-культурологичного фестивалю «Мамай-fest», 

присвяченого 25-річчю незалежності України, з міського бюджету 

виділено 200,0 тис. грн. 

З метою безперебійного водозабезпечення 30 тис. мешканців селища 

Романкове та 55-го блочка протягом 2015–2017 років проведено 

реконструкцію системи водопостачання селища Романкове та 55-го блочка 

(перша черга).  

 Побудовано водопровід протяжністю 682 м.п. та насосну станцію 

водопроводу потужністю 600 м3/годину на загальну суму 12,2 млн грн.  

 В селищі Карнаухівка замінено 759 м.п. водопровідних мереж на суму 

500,0 тис. грн.  

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів протягом 2014-2018 років 

реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення міста із 

застосуванням енергозберігаючих технологій на загальну суму 51,3 млн грн. 

 

 



Проведено реконструкцію центрального парку культури та відпочинку на 

загальну суму 62,0 млн грн (капітальний ремонт зовнішнього освітлення, 

декоративного басейну, 4 фонтанів, громадського туалету, літньої естради, 

танцювального майданчику, атракціонів, улаштовано спортивну зону, 

ігровий комплекс, скейт-парк, памп-трек).  

На території міста відновлено роботу 7 фонтанів на загальну суму  

2,7 млн.грн. Виконано роботи з капітального ремонту скверу по просп. 

Свободи від просп. Гімназичний до майдану Героїв (перший етап) на 

загальну суму 10,1 млн грн. 

За рахунок грантових коштів НЕФКО на загальну суму 12,5 млн грн 

впроваджено енергоефективне освітлення на мостовому переході через 

р.Дніпро з використанням енергозберігаючих технологій, встановленням 

світлодіодних світильників, облаштуванням автоматизованою системою 

моніторингу та управління зовнішнім освітленням. Економія електроенергії 

становить 1467,8 тис.кВт*год/рік. 

З метою зниження споживання природного газу встановлено  

27 твердопаливних котелень, 8 бюджетних закладів переведено на 

електроопалення.  

Спортивні зали у 42 закладах освіти облаштовано світлодіодним освітленням, 

у 2 закладах освіти встановлено сонячні колектори для підігріву води на 

побутові цілі.  

За 2014-2018 роки здійснено заходи з озеленення міста, забезпечення 

екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів та 

небезпечних хімічних речовин, відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів, захисту 

населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього 

природного середовища, з ліквідації лісових та степових пожеж та їх 

наслідків, з ліквідації наслідків буревіїв, сніголамів, вітровалів, придбано 

спеціалізовану техніку для виконання санітарної очистки та благоустрою 

міста на загальну суму 48,8 млн грн.  

З метою покращення стану атмосфенного повітря між Кам’янською міською 

радою та основним забруднювачем міста – ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат» укладений Меморандум, у рамках якого 

підприємством виконано реконструкцію газоочисного обладнання 

конверторного цеху на загальну суму 270,0 млн грн. 

Для забезпечення безпеки дорожнього руху транспортних засобів і 

пішоходів та приведення до належного технічного та естетичного стану 

об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі проведено в 2014 році 



поточний ремонт дорожнього покриття на площі 42,5 тис.м2 на суму  

9,6 млн грн; в 2015 році – 174,8 тис.м2 на суму 51,8 млн грн; в 2016 році – 

246,7 тис.м2 на суму 129,4 млн грн; в 2017 році – 160,9 тис.м2 на суму  

66,2 млн грн; в 2018 році – 108,4 тис.м2 на суму 49,0 млн грн. 

З метою створення максимально зручних та доступних громадянам  

і суб’єктам господарювання адміністративних послуг, а також впровадження 

принципу екстериторіальності, в місті працюють три територіальні 

підрозділи Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янське (ЦНАП).  

На базі ЦНАПу відкрито «Офіс соціальних послуг», «Офіс комунальних 

послуг», запроваджено унікальний соціальний проект «Мобільний офіс» 

(надання адміністративних послуг на дому). Розпочато надання послуг щодо 

видачі закордонних та ID-паспортів, послуг «Народження дитини». 

Комунікацією ЦНАПу та Єдиною диспетчерською службою за допомогою  

IT-телефонії забезпечується ефективне надання громадянам будь-якої 

консультації за максимально короткий час. Взагалі через ЦНАП надається  

346 видів послуг. 

Пасажирські перевезення в місті здійснюються 5 автомобільними 

підприємствами, КП «Трамвай», 160 автобусами та 23 трамвайними 

вагонами. З метою покращення перевезень пасажирів відкрито новий 

автобусний маршрут №27 «пл.250-річчя міста – вул. Дальня». 

Автомобільними перевізниками оновлено 8 одиниць транспорту на міських 

автобусних маршрутах загального користування, облаштованими засобами 

навігації. Відновлено рух на автобусному маршруті №30, який обслуговується 

8 комфортабельними автобусами великої місткості, пристосованими для 

перевезення осіб з інвалідністю. Пасажирським автотранспортом міста 

перевезено 6,4 млн осіб. 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ЦНАП ТА ПРИЛЕГЛОЇ 

ТЕРИТОРІЇ ПО ПРОСПЕКТУ ВАСИЛЯ СТУСА 

Загальна кошторисна вартість складає 23,8 млн грн. 

Оновлена будівля Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) – це  

600 м² сучасного та комфортного для громадян фронт-офісу, три поверхи 

бек-офісів для розміщення органів-надавачів послуг, які здійснюють 

оперативне опрацювання документів. Будівля повністю 

енергомодернізована, проведено благоустрій прилеглої території: 

встановлено дитячий майданчик, фонтан, обладнано парковку. 



  
Реконструкція будівлі ЦНАП надала можливість реалізувати унікальну 

концепцію організації за єдиною адресою «супермаркету» найпопулярніших 

для громадян послуг, дозволила забезпечити надання значного переліку 

соціальних послуг та розширення спектру послуг центру до 346:  

291 адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та 

територіальних органів державної виконавчої влади (в тому числі, 100 з яких 

– послуги соціального характеру, які надаються у новому Офісі соціальних 

послуг) та 55 послуг комунальних підприємств та монополістів у сферах газо- 

водо-, теплопостачання, обслуговування житлового фонду, інформаційно-

розрахункового центру тощо. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ №9 КЗОЗ ДМР «ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3» 

Загальна кошторисна вартість складає 6,8 млн грн. 

Реалізація проекту спрямована на створення необхідних умов для надання 

мешканцям селища Будівельників (мікрорайон міста) кваліфікованої 

медичної допомоги у амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка 

обслуговує близько 8 тисяч жителів, з них 1,5 тисячі – діти. 

 
Загальна площа амбулаторії збільшилась з 156 м² до 480 м², що також 

дозволило забезпечити дитячий прийом мешканців району.  

В оновленому приміщенні створені всі необхідні умови для надання 

пацієнтам кваліфікованої медичної допомоги. За рахунок добудови другого 

поверху збільшилася кількість кабінетів, в яких встановлено нове медичне 



обладнання, розширено фізіотерапевтичне відділення, відкрито  

два кабінети для проведення вакцинації, забезпечено дитячий прийом,  

є кімната для прийому їжі і місце, де мами можуть залишити дитячі візочки. 

Після здійснення реконструкції амбулаторії мешканці району мають 

можливість отримати консультації лікарів загальної практики-сімейних 

лікарів, дільничних лікарів-терапевтів, дільничних лікарів-педіатрів, лікаря – 

гінеколога з оглядовою та інших медичних послуг (здати аналізи, зняти 

кардіограму, а також за потреби, на денному стаціонарі отримати необхідні 

ін’єкції та крапельниці).  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЙСТЕРЕНЬ СЗОШ №37 ПІД ПРИМІЩЕННЯ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ «КВІТОЧКА» 

 
Загальна кошторисна вартість складає 5,4 млн грн. 

Завдяки реалізації проекту відкрито дошкільне відділення «Квіточка» на  

3 групи (60 місць), що допомогло вирішити проблему влаштування дітей у 

дошкільні навчальні заклади у мікрорайоні Соцмісто. На теперішній час 

черга для зарахування дітей у дошкільні заклади на мікрорайоні практично 

відсутня та знижено показник навантаження дітей у групах. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ В АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЇ №15  

 
Загальна кошторисна вартість складає 14,6 млн грн. Навчальному закладу – 

академічний ліцей №15 вже понад 30 років. За цей час басейн жодного разу 



не ремонтувався і перестав відповідати всім вимогам і санітарно-технічним 

нормам. 

Тепер це сучасний комплекс, де зможуть займатися спортом  

та оздоровлюватись близько 900 учнів ліцею, а також діти з інших шкіл 

лівобережжя міста. Тут облаштовані нові душові та роздягальні з підігрівом 

підлоги, є тренажерний зал і весь необхідний спортивний інвентар. Новий 

басейн нараховує чотири плавальні доріжки по 25 метрів. Після 

реконструкції якість води в басейні значно покращилась. Встановлені нові 

фільтри для очищення, автоматична система дозування хлору та сучасна 

система ультрафіолетової очистки. Відновлення роботи басейну сприятиме 

профілактиці та лікуванню захворювань опорно-рухової системи, серцевих 

захворювань, загартуванню організму дітей.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ БАСЕЙНУ У СЗОШ №44 

 
Загальна кошторисна вартість складає 7,7 млн грн. 

Відкриття після реконструкції шкільного басейну, який не працював понад  

20 років, надало можливість майже 2000 школярів 7 шкіл лівобережжя міста 

проводити уроки плавання, літнім шкільним закладам відпочинку – залучити 

дітей до водних процедур влітку. Введення в дію плавального басейну 

дозволяє школі завершити формування Моделі школи здорового способу 

життя.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ В ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ №44 «ЛЕЛЕКА» 

 



Загальна кошторисна вартість складає 2,2 млн грн. 

Відновлення роботи плавального басейну дозволило проводити ефективну 

лікувально-оздоровчу роботу серед 130 вихованців закладу. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СЗОШ №42 

 
Загальна кошторисна вартість складає 5,0 млн грн. 

Реалізація проекту сприяла створенню безпечних та комфортних умов  

для навчання учнів закладу.  

Під час проведення капітального ремонту в навчальному закладі замінено 

359 вікон та 12 вхідних дверей, впорядковано 8 шкільних ганків. 

 

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ  

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ШКОЛИ «НАДІЯ» 

  
Загальна кошторисна вартість складає 25,0 млн. грн. 

Сьогодні в дитячо-юнацькій футбольній школі виховуються майже 300 юних 

спортсменів. Будівництво сучасного стадіону дозволило стати домашньою 

ареною для футболістів «Надії», яким доводилось тренуватися в шкільних 

спортзалах. Реалізація проекту сприяє створенню сучасних умов для занять 

спортом не тільки вихованцям футбольної школи «Надія», а також 

мешканцям  лівобережжя. На стадіоні ДЮСШ «Надiя», крім сучасного 

футбольного поля, проведено облаштування воркаут-зони та території для 

скейтбордингу, що вирішує проблему молодіжного дозвілля на 

мікрорайонах лівобережної частини міста. 



ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО  

  
Загальна кошторисна вартість складає 12,5 млн грн. 

Місто Кам’янське розташовано на обох берегах р.Дніпро, частини якого 

поєднуються мостовим переходом протяжністю 8,57 км. Мостовий перехід 

має стратегічне значення для транспортної інфраструктури України. Однак, з 

1995 року зовнішнє освітлення мостового переходу не оновлювалось, 

технічно та морально застаріло і не відповідало вимогам сучасних 

технологій. Освітлення здійснювалось з перебоями, що створювало 

небезпеку автомобільного руху. 

За проектом здійснено капітальний ремонт зовнішніх систем  

та мереж освітлення з використанням енергозберігаючих технологій  

на мостовому переході через р.Дніпро: проведено заміну ліній 

електропередач (використання самонесучого ізольованого проводу), 

встановлено світлодіодні світильники на нових кронштейнах, а також 

бездротову автоматизовану систему моніторингу та управління зовнішнім 

освітленням. Економія електричної енергії становила 1467,8 тис. кВт*год/рік 

та експлуатаційних витрат на обслуговування – 59,4 тис. євро/рік.  

 

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ НВК №37 

Загальна кошторисна вартість складає 

6,4 млн. грн. 

До впровадження проекту кожного 

опалювального періоду навчально-

виховний комплекс №37 не отримував 

достатньої кількості теплової енергії 

для обігріву приміщень, температура в 

класах становила від 4 до 17 градусів.  

За проектом впроваджено комплекс 

заходів з модернізації 

огороджувальних конструкцій та 

системи опалення будівлі школи. 

Виконано заміну вікон і зовнішніх 

дверей на енергоефективні, утеплення 

фасаду, модернізацію системи опалення, встановлено систему вентиляції з 



рекуперацією тепла, замінено дах будівлі. За рахунок реалізації проекту 

досягаються комфортні умови перебування учнів, викладачів та 

обслуговуючого персоналу у приміщеннях будівлі школи. Економія теплової 

енергії склала 332,2 тис. кВт*год/рік та 23,0 тис. євро/рік 

 

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПСМД №3 

 
Загальна кошторисна вартість складає 6,3 млн.грн. 

До впровадження проекту система опалення будівлі КЗОЗ ЦПМСД №3 

знаходилася в аварійному стані. Для опалення приміщень 

використовувались застарілі конвектори, частина трубопроводів була 

забита, а через ржавіння та вихід з ладу в деяких приміщеннях опалення 

взагалі було відсутнє. Система водопостачання та каналізації знаходилась у 

незадовільному стані. 

За проектом виконано заміну вікон і зовнішніх дверей на енергоефективні, 

утеплення фасаду та горища, модернізацію систем опалення та 

водопостачання, заміну каналізації, капітальний ремонт даху та улаштування 

вхідної групи і відмостки. 

Реалізація проекту сприяла забезпеченню комфортних умов перебування 

відвідувачів, лікарів та обслуговуючого персоналу у приміщеннях будівлі 

закладу охорони здоров’я, економію теплової енергії – 299,6 тис. кВт*год/рік 

та 20,8 тис.євро/рік. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ 

 



Загальна кошторисна вартість складає 62,0 млн грн. 

Після реконструкції в центральному парку культури та відпочинку міста 

облаштовано чотири зони – спортивна, дитяча, атракціонна та відпочинкова. 

Встановлено додаткову систему освітлення, нові атракціони, лави з 

вазонами, здійснено благоустрій та озеленення території, висаджено майже 

півтисячі нових дерев, запущено декілька фонтанів та відновлено центральну 

водойму, для молодят створено «Острів закоханих». Ефектний елемент парку 

– перголи (конструкція з арок, з’єднаних між собою, для захисту доріжки від 

сонця). Спортивна зона розділена на волейбольну та баскетбольну площадки 

з гумовим покриттям і глядацькими трибунами, великий ігровий комплекс 

«Корсар», скейт-парк та памп-трек для велосипедистів. На дитячому 

майданчику створена «Тиха зона» відпочинку з фонтаном, гамаки та 

іграшкова зона. Проведено капітальний ремонт літньої естради, 

громадського туалету та танцювального майданчику. 

Реалізація проекту сприяла створенню належних умов для культурного 

відпочинку та проведення дозвілля мешканців міста.  
 

 

Основною метою є створення умов для збалансованого економічного 

розвитку міста, забезпечення належного функціонування інженерно-

транспортної та комунальної інфраструктури міста, вдосконалення 

механізмів управління фінансовими та матеріальними ресурсами на засадах 

відкритості та прозорості, покращення екологічної ситуації, залучення 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій, підвищення доступності соціальних 

послуг, сприяння розвитку бізнес-середовища, впровадження заходів з 

енергозбереження та енергоефективності. Для реалізації мети 

перспективного плану визначено 3 пріоритетні напрями розвитку території:  
 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

створення передумов для сталого економічного розвитку міста на основі 

збереження конкурентоспроможності промислового комплексу міста, 

підвищення виробничої активності підприємств міста, здійснення переходу 

на ресурсозберігаючу та екологічно безпечну модель розвитку 

промисловості; 

зростання обсягу залучених інвестицій у розвиток міста, підвищення рівня 

інвестиційної привабливості міста; 

забезпечення оптимальних умов для всебічного розвитку малого і 

середнього підприємництва, розвиток сфери надання адміністративних 

послуг. 



Основні заходи на 2019-2021 роки: 
забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення, шляхом 

реалізації проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового 

фонду, модернізації та розбудови інженерної інфраструктури міста; 

реалізація природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення 

екологічної ситуації в місті, впровадження проекологічних технологій на 

підприємствах-забруднювачах, підвищення екологічної культури населення; 

підвищення ефективності енергоспоживання, зменшення споживання 

енергетичних ресурсів, впровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій в усіх галузях і сферах;  

покращення транспортного обслуговування мешканців міста шляхом 

розвитку муніципального транспорту, модернізації рухомого складу міського 

електротранспорту. 

 

Основні напрями діяльності на 2019-2021 роки: 
забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності населення, 

доступності та якості соціальних послуг, ефективної реалізації політики у 

сфері трудових відносин, зайнятості населення та умов праці; 

створення умов для ефективного функціонування мережі закладів освіти, 

охорони здоров'я, культури, спорту та створення належних умов для 

здобуття якісної освіти, медичної допомоги, розвитку культури та спорту. 

 

 

Будівництво групи житлових будинків по бульвару Героїв у 5 мікрорайоні 

лівого берега м.Кам'янське (172 млн грн), введення в експлуатацію трьох  

9-типоверхових житлових будинків на 213 квартир, загальною площею  

15,9 тис. м² житла. 

Введення в експлуатацію після реконструкції 3-х поверхової будівлі 

гуртожитку по просп. Конституції, 32 на 36 квартир загальною площею  

1,4 тис. м2, загальна вартість будівництва – 35, 1 млн грн. 

 

1. Покращення стану дорожнього покриття: 

 будівництво лівобережного з’їзду з мостового переходу через р.Дніпро  

на просп. Металургів, м.Кам’янське – 159,7 млн грн, що має вагоме 

значення для з’єднання лівобережної (житлової) та правобережної 

(промислової) частин міста, сприятиме подальшому розвитку зв’язків 

з іншими містами і регіонами держави в північному та східному 

напрямках; 



 проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці 

Січеславський шлях (Дніпропетровська) – 105,7 млн грн, однієї з 

головних транспортних магістралей міста, що забезпечує 

автомобільне сполучення міста з обласним центром, рух 

обслуговуючого та транзитного автомобільного транспорту, вихід 

на зовнішню сітку автомобільних доріг України;  

 реконструкція вулиці Сировця – 127,9 млн грн, магістральної вулиці 

районного значення з трамвайною лінією; 

 реконструкція вул. 40 років Перемоги (з влаштуванням тротуарного 

покриття та велодоріжки) – 37,0 млн грн; 

 здійснення капітального ремонту 4 -х деформаційних швів мостового 

переходу через р.Дніпро – 20 млн грн; 

 виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного та міського бюджету в сумі 45,6 млн грн (вул. Медична, пров. 

Травневий, вул. Прикордонна). 

2. Встановлення 83 модульних котелень на альтернативних видах палива в 

рамках децентралізації системи теплопостачання міста Кам’янське та з метою 

переведення бюджетних установ та організацій на індивідуальні джерела 

опалення. 

3. Покращення технічного стану житлового фонду міста: 

 проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж 

електропостачання у 80 житлових будинках – 20,0 млн грн; 

 капітальний ремонт 14 ліфтів та 60 покрівель в житлових будинках 

– 45 млн грн; 

 здійснення капітального ремонту індивідуального електричного 

опалення у понад 3 тис. квартир громадян соціально незахищених 

верств населення – 20,6 млн грн; 

 проведення капітального ремонту 30 житлових будинків;  

 реалізація 15 проектів з ремонту та технічного переоснащення 

багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ – 2,0 млн грн. 

3. Реконструкція системи водопостачання селища Романково та 55 блочка 

(друга та третя черги) – 36,7 млн грн. Прокладання 1250 м водопроводу, 

реконструкція 1500 м водопроводу, забезпечення стабільним 

водопостачанням понад 9,5 тис. мешканців міста. 

4. Виконання поточного ремонту та обслуговування електромереж 

зовнішнього освітлення – 14,5 млн грн. 

5. Благоустрій та озеленення об’єктів зеленого господарства міста – 

капітальний ремонт «Скверу хіміків» (район вул. Січеславський шлях) –  

15,8 млн грн. 

 

1. Будівництво навчально-виховного комплексу на території середньої 

загальноосвітньої школи № 27 по вул.Залізняка, 19 – 57,4 млн грн. Створення 

в селищі Романкове нового сучасного закладу дошкільної освіти на  



115 місць. 

2. Будівництво дитячого садка № 47 «Горобинка» по вул. Воїнів-афганців, 16А 

– 88,9 млн грн, створення сучасного дитячого закладу на 110 місць надасть 

можливість дітям з особливими потребами одержувати дошкільну освіту. 

3. Реконструкція будівель 3-х ЗОШ міста (спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16 по просп. 

Тараса Шевченка, 8, гімназія №11 – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня – ДНЗ «Еврика» по вул. 9 Травня, 18 та 

СЗОШ №28 по вул. Криворізька, 41) – 58,8 млн грн, надасть можливість 

створити комфортні та безпечні умови для навчання 2200 учнів. 

4. Реконструкція малої арени стадіону «Перемога» за адресою: 

просп. Аношкіна, 109 – 31,7 млн грн забезпечить створення сучасних  

та комфортних умов для регулярних занять фізичною культурою і масовим 

спортом для 5,8 тисяч мешканців різних вікових груп. 

5. Реконструкція будівлі «Палац тенісу» КЗ «Спортивний комбінат 

«Прометей» по просп. Аношкіна, 109 – 45,3 млн грн, забезпечить проведення 

близько 60 спортивно-масових заходів міського, обласного та державного 

рівня, які в якості глядачів будуть відвідувати понад 36 тисяч мешканців і 

гостей із різних міст України та зарубіжжя. 

 

1. Забезпечення доступності та поліпшення якості надання медико-санітарної 

допомоги мешканцям міста: 

 реконструкція лікарні (пологового будинку) комунального закладу 

«Кам’янська міська лікарня №9» по просп. Аношкіна, 72 – 130,1 млн грн;  

 будівництво амбулаторії ЗПСМ №2 КНП КМР «ЦПМСД №3» за 

адресою: вул. Залізняка, 1, – 21,6 млн грн; 

 реконструкція будівлі КЗОЗ КМР «Центр ПМСД №1» по бульв. 

Будівельників, 23 – 6,8 млн грн. 

2. Створення реабілітаційного відділення для ветеранів та інших цільових 

груп на базі міської лікарні №5 – 9 млн грн. 

3. Придбання медичного обладнання для проведення ультразвукових 

досліджень для міських лікарень №7 та №9 – 3 млн грн. 

4. Закупівля комп’ютерної техніки для забезпечення робочих місць лікарів 

ЗПСМ та для обробки даних пацієнтів для впровадження медичної реформи 

та повної комп’ютеризації – 410 тис. грн. 

 

В житлово-комунальному секторі міста – реалізація проектів з підвищення 

енергоефективності на загальну суму понад 1615,0 млн грн:  

 комплексна модернізація системи теплопостачання міста –  

59,0 млн грн; 

 реконструкція котельні по вул. Дальня, 22 – 38,4 млн грн; 



 капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням 

енергозберігаючих технологій – 368,8 млн грн; 

 реконструкція та технічне переоснащення системи водопостачання 

та водовідведення міста – 1113,6 млн грн; 

 переоснащення комплексу з експлуатації очисних споруд каналізації 

правого берегу з впровадженням енергозберігаючих технологій –  

35,2 млн грн. 

В бюджетній сфері – реалізація проектів з підвищення енергоефективності 

на загальну суму 555,0 млн грн: 

 реконструкція (термомодернізація) 38 будівель закладів освіти, науки 

та спорту, закладів охорони здоров’я – 496,0 млн грн; 

 термомодернізація будівлі профілакторію ліцею нових інформаційних 

технологій – 16,0 млн грн; 

 реконструкція (санація) будівель дитячого садку №43 «Зоренька» та 

школи №9 – 43,5 млн грн. 

 

1. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного 

середовища, а саме:  

 створення системи комплексного екологічного моніторингу міста, 

селищ Таромське і Сухачівка та території впливу хвостосховищ –  

2,3 млн грн. 

2. Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та 

небезпечних хімічних речовин:  

 ліквідація шламонокопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця 

С.Х., 1К м. Кам'янське – 47,4 млн грн; 

 проведення заходів із захисту населення від факторів радіаційного 

забруднення навколишнього середовища в зоні впливу хвостосховища 

по вул.Лазо – 3 млн грн. 

3. Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму і санітарного стану річок та водних об’єктів, а саме: 

 проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу –  

8,5 млн грн, розчищення русла, видалення мулів, що зменшить ризики 

підтоплення та покращить санітарно-біологічний стан прилеглої 

території. 

4. Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та 

знешкодження відходів – 8,4 млн грн. 

5. Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану міста. 

 

  



 

БУДІВНИЦТВО ГРУПИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ  

У 5 МІКРОРАЙОНІ ЛІВОГО БЕРЕГА  

 
На теперішній час у черзі громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, перебуває 549 осіб, мешканці 129 квартир потребують відселення  

з аварійних будинків, розташованих на зсувонебезпечному схилі Шамишиної 

балки. Робочим проектом передбачено будівництво 213 квартир у трьох  

9-типоверхових житлових будинках на шість блок-секцій загальною площею 

15,873 тис.м² житла.  

 

БУДІВНИЦТВО ЛІВОБЕРЕЖНОГО З'ЇЗДУ З МОСТОВОГО  

ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ р.ДНІПРО 

 
Будівництво транспортної розв’язки було розпочато у 1993 році, але за 

відсутності фінансування призупинено. На теперішній час мостовий перехід 

через р.Дніпро у м.Кам’янському залишається об’єктом незавершеного 

будівництва. Завершення будівництва мостового переходу має вагоме 

значення для з’єднання лівобережної (житлової) та правобережної 

(промислової) частин міста, сприятиме подальшому розвитку зв’язків з 



іншими містами і регіонами держави в північному та східному напрямках. 

Проектом передбачено: будівництво з’їзду з мостового переходу на 

вул.Харківська на 4 полоси руху, будівництво двох з’їздів на Єлизаветівську 

дорогу, добудова з’їздів зі сторони мостового переходу, розширення ділянки 

Єлизаветівської дороги від мостового переходу до з’їзду на проспект Дружби 

народів на 2 полоси руху та улаштування перехрестя для виїзду транспорту 

на Лівобережний житловий масив, посилення прогонової будови 

недобудованого шляхопроводу через Єлизаветівську дорогу, демонтаж 

існуючих та улаштування нових водопропускних тунелів тощо. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЛІЇ ЦНАП У ПІВДЕННОМУ РАЙОНІ  

  
Здійснення реконструкції адміністративної будівлі в Південому районі міста 

сприятиме забезпеченню функціонування в цьому районі філії центру 

надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».  

Створення «Прозорого офісу» в Південному районі міста дозволить надавати 

мешканцям 193 адміністративні, 55 муніципальних та 102 соціальних послуги. 

Проект передбачає реалізацію заходів з підвищення енергоефективності 

будівлі, створення сучасних фронт-офісів для прийому громадян, 

розширення комфортної зони очікування, проведення ремонту приміщень 

для розміщення бек-офісів, улаштування архівних приміщень, кімнати для 

дітей, благоустрій прилеглої до будівлі території, встановлення дитячого 

майданчика. 

 

БУДІВНИЦТВО СУЧАСНОГО ДИТЯЧОГО САДОЧКА  

В СЕЛИЩІ РОМАНКОВЕ  

В західній частині м.Кам’янське, у мікрорайоні Романкове «з нуля» буде 

збудовано дитсадок. Дошкільний заклад буде небанальної архітектури – у 

формі стільників. Енергонезалежність забезпечать альтернативна котельня та 

сонячні батареї. У мікрорайоні Кам’янського – Романковому – садка не було 

ніколи. На обліку для подальшого зарахування в дошкільні заклади 

перебувають 169 дітей. Із 542 дітей селища віком від 0 до 6 років 226 дітей 

відвідують дошкільні навчальні заклади в інших частинах міста, що 



призводить до перенавантаження в групах. Й понині батьки змушені возити 

малечу до дошкільних закладів у середмістя. На дорогу – майже 

година.  Вирішити проблему покликаний новий дитсадок. 

  
За проектом, дитячий садок буде у формі стільників. Таке незвичне 

архітектурне рішення стосується не тільки зовнішнього виду, а й  інтер’єру 

об’єкту. 

Котельня на альтернативному паливі та сонячні батареї забезпечать 

енергонезалежність закладу. Крім того, внутрішній двір підігріватиметься і не 

обмерзатиме взимку.  

Проектом передбачено будівництво нового сучасного закладу дошкільної 

освіти та створення додатково 6 груп на 115 місць.  

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА «ГОРОБИНКА» НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ  

За рахунок коштів обласного бюджету протягом 2019-2020 років планується 

будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Воїнів-афганців, 

16А, вартість будівництва – 88,9 млн грн.  

Реалізація проекту сприятиме забезпеченню умов для одержання 

дошкільної освіти дітьми з особливими потребами та створення додатково 

110 місць. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ГІМНАЗІЯ №11,  

КОЛЕГІУМУ №16 ТА СЗШ №28 

Реалізація проектів сприятиме створенню безпечних та комфортних умов 

для навчання понад 2,2 тисячі учнів закладів. 

Реконструкція передбачає термомодернізацію будівель закладів, заміну 

вікон, капітальний ремонт систем опалення, утеплення і заміну покрівель, 

утеплення фасадів тощо. 

В гімназії №11 після реконструкції буде відкрито дошкільне відділення  

на 3 групи – 60 місць, перенесено до будівлі блок початкової школи  

(9 класів – 270 учнів). 

 

 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ  

КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ №9 

  
Пологове відділення комунального закладу «Кам’янська міська лікарня № 9» 

розраховано на 60 ліжок та надає цілодобову допомогу вагітним, роділлям 

та породіллям міста Кам’янське, Вільногірська та сільських районів: 

Криничанський, Петриківський Верхньодніпровський, Царичанський. 

Щорічно в пологову відділенні народжується понад 2700 немовлят. 

Проведення реконструкції покращить умови перебування вагітних та 

породіль, а також надасть можливість створення на базі пологового 

відділення закладу перинатального центру ІІ рівня, що сприятиме наданню 

висококваліфікованої медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, 

з кількістю пологів 3000-3500 на рік та радіусом обслуговування 60 км. 

Реконструкція будівлі передбачає: посилення фундаментів, надбудову 4-го 

поверху, заходи по енергозбереженню, протипожежні заходи, влаштування 

систем опалення, водопостачання, водовідведення, вентиляції, системи 

подачі кисню, заходи по встановленню силового та внутрішнього 

електрообладнання, внутрішнє оздоблення приміщень тощо. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПМСД №1 

Реалізація проекту сприятиме забезпеченню комфортних умов перебування 

відвідувачів, лікарів та обслуговуючого персоналу у приміщеннях будівлі 

закладу охорони здоров’я, підвищенню якості надання медико-санітарної 

допомоги мешканцям міста (980 відвідувань на зміну).  

 
Проект передбачає заміну інженерних комунікацій, проведення заходів з 

енергозбереження (заміна вікон, дверей на металопластикові), ремонт 

внутрішніх приміщень.   



БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ У СЕЛИЩІ РОМАНКОВЕ  

Реалізація проекту сприятиме підвищенню доступності та поліпшенню якості 

надання кваліфікованої консультативно-діагностичної медико-санітарної 

допомоги близько 6 тисячам мешканців селища Романкове, розташованого 

на околиці міста.  

Проектом передбачено будівництво амбулаторії та її оснащення сучасним 

медичним обладнанням. В будівлі амбулаторії будуть розміщені лікарняні 

кабінети, кабінет для щеплення, маніпуляційний та фізіотерапевтичний 

кабінети, кабінет функціональної діагностики, створено денні стаціонари для 

дорослих та підлітків, влаштовані роздягальні для відвідувачів  

та персоналу, туалетні кімнати. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ «ПАЛАЦ ТЕНІСУ»  

 
Палац тенісу експлуатується з 1973 року. Відтоді будівля жодного разу 

капітально не ремонтувалася та перебувала у вкрай незадовільному стані: 

просів фундамент, стінами ширилися тріщини. 

Реконструкція палацу тенісу передбачає утеплення будівлі, заміну вікон, 

систем опалення та вентиляції, оновлення покриття і трибун, ремонт покрівлі 

тощо. 

У трьох спортивних залах буде здійснено монтаж металевих конструкцій  

та укладання сучасного підлогового покриття. 

В основному залі підлогове покриття буде багатофункціональним,  

що надасть можливість займатися і проводити змагання найвищого рівня 

представникам різних видів спорту. Криті тенісні корти будуть оснащені 

підлоговим покриттям, яке відповідає світовим вимогам і стандартам. 

Кількість глядацьких місць зросте до 700. 

Завдяки реконструкції на базі Палацу стане можливим проведення змагань 

найвищого рівня, кам’янські спортсмени будуть займатись у сучасному 

приміщенні, що повністю відповідає європейським стандартам.  

 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЛОЇ АРЕНИ СТАДІОНУ  

«ПЕРЕМОГА» У МІСТІ КАМ'ЯНСЬКЕ 

 
Стадіон «Перемога» є найбільшим спортивним комплексом у місті.  

На теперішній час мала арена стадіону знаходиться у вкрай незадовільному 

стані, тому не використовується за призначенням.  

Проектом передбачено влаштування штучного покриття футбольного поля, 

відновлення побутових приміщень, глядацьких трибун та освітлення поля. 

Реалізація проекту дозволить розширити можливості для розвитку фізичної 

культури населення міста (близько 5,8 тис.осіб), надасть змогу спортсменам 

отримувати більш якісні тренування з футболу та проводити відкриті 

змагання. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ 

ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ЛІКВІДАЦІЯ 

ШЛАМОНАКОПИЧУВАЧА У БАЛЦІ ЯСИНОВА  

Одним з найбільш небезпечних об’єктів 

на території міста є шламонакопичувач в 

балці Ясиновій, який використовувався 

для розміщення шламу миш’яково – 

содової очистки коксового газу для 

виробництва аміаку, розчину змішаних 

солей газового цеху, шламу цеху твердого 

регенеруючого поглинача. За рахунок 

атмосферних опадів та підземних вод на 

шламонакопичувачі підвищується рівень 

води, яка є високомінералізованою, що 

може призвести до прориву греблі та забруднення р. Дніпро. Реалізація 

проекту сприятиме поетапній ліквідації шламонакопичувача у балці Ясинова 

- екологічно небезпечного об’єкта та джерела забруднення оточуючого 

середовища, уникненню небезпеки прориву греблі шламонакопичувача та 

залпового забруднення р.Дніпро, припиненню негативних процесів на 

території 2-ї секції хвостосховища «Сухачівське». Проект передбачає 

впровадження водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, 

технологічних заходів в балці Ясиновій. 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ ХІМІКІВ  

 
У започаткованому в 60-х роках сквері буде проведено капітальний ремонт 

і реконструкцію із заміною зелених насаджень, які досягли своєї вікової межі, 

збільшено площу зелених зон, влаштовано пішохідні тротуари, лавки, урни, 

дитячий та спортивний майданчики. Благоустрій скверу сприятиме 

створенню належних умов для культурного відпочинку та проведення 

дозвілля мешканців міста, озелененню та покращенню екологічного стану 

міста (створення зелених смуг сприятиме значному зниженню вітрових 

потоків, затриманню та осадженню аерозолів промислових підприємств в 

житловій зоні міста).  

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Будівництво кладовища лівобережної 

частини  

Проектом передбачено планування та 

переміщення ґрунтів, часткову відсипку 

щебенем під’їзних шляхів, влаштування 

фундаментів під будівлю трауру та 

адміністративну будівлю. Площа ділянки 
26,09 га. 

благоустрій Реконструкція вул. Сировця Проектом передбачена заміна 

зношеного дорожнього покриття, 

трамвайних колій, перевлаштування 

підземних мереж, озеленення та 

благоустрій центральної вулиці міста.  

благоустрій Реконструкція вул. 40 років Перемоги Проектом передбачено здійснити 

реконструкцію дорожнього покриття на 

площі 10,5 тис.м2 з влаштуванням 
тротуарного покриття та велодоріжки – 

9,8 тис.м2.  

благоустрій Благоустрій території, прилеглої до 

комплексу будівель музично-

драматичного театру ім. Л.Українки та 

Свято-Миколаївського кафедрального 

собору Дніпродзержинської та 

Царичанської єпархії  

Благоустрій територій міста 

благоустрій Реконструкція та реставрація 

військового кладовища по вул. Скаліка  

Благоустрій територій міста 

виробництво Реконструкція доменного цеху зі 
спорудженням комплексу з підготовки 

та вдування пиловугільного палива 

(ПВП) у доменні печі №1М, 8,9,12 ПАТ 

«Дніпровський металургійний комбінат» 

за адресою: вул. Соборна, 18-Б 

Збільшення частки виробництва 
високоякісних марок сталі, розширенню 

марочного сортаменту виплавляємої 

сталі, підвищенню 

конкурентоспроможності товарної 

продукції та обсягів виробництва 

високомаржинальної продукції. 

виробництво Реконструкція конверторного цеху зі 

спорудженням установки десульфурації 

чавуну ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» за адресою: 

вул. Соборна, 18-Б 

Збільшення частки виробництва 

високоякісних марок сталі, розширенню 

марочного сортаменту виплавляємої 
сталі, підвищенню 

конкурентоспроможності товарної 

продукції та обсягів виробництва 

високомаржинальної продукції. 

виробництво Реконструкція хімводопідготовки цеху 

«Карбамід-2» «АТ «ДНІПРОАЗОТ» за 

адресою: вул. Горобця, 1 

Скорочення матеріальних і 

енергетичних витрат на очищення та 

зниження стоків і відходів виробництва. 

Економія річкової води – 400 тис. 
м3/год, економія грошових кошів 

відбуватиметься за рахунок 

використання реагентів власного 

виробництва.  

виробництво Реконструкція гідроагрегату №2 філією 

«Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ 

«УКРГІДРОЕНЕРГО» за адресою: вул. 

Рєпіна 

Підвищення надійності роботи та 

потужності гідроагрегату з існуючих 44 

МВт до 50 МВт.  



водопостачан-

ня 

Реконструкція та технічне 

переоснащення системи 

водопостачання та водовідведення 

Зменшення негативного екологічного 

впливу від діяльності КВП ДМР 

«Міськводоканал» на стан довкілля, 

підвищення якості послуг з 

централізованого водопостачання, 

підвищення надійності роботи системи 

водопостачання і водовідведення. 

водопостачан-
ня 

Будівництво системи водовідведення 
поверхневих вод з вул. Лугової  

Створення належних санітарних умов на 
території міста 

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання 

житлового будинку за адресою: вул. 

Дунайська, 41А (2 п.)  

Забезпечення якісним водопостачанням  

мешканців міста 

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання 

житлового будинку за адресою: вул. 

Білоруський проїзд, 1  

Забезпечення якісним водопостачанням  

мешканців міста 

дитячі садки Будівництво комунального закладу 

«Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

№ 47 «Горобинка» по вул. Воїнів-

афганців, 16А 

Реалізація проекту сприятиме 

забезпеченню умов для одержання 

дошкільної освіти дітьми з особливими 

потребами та створити додатково 110 
місць.  

дитячі садки Реконструкція будівлі ДНЗ (ясла-садок) 

№43 під комунальний заклад 

«Санаторний ДНЗ (ясла-садок) 

«Зоренька», за адресою: вул. Дмитра 

Яворницького, 28 

Відновлення діяльності комунального 

закладу, створення додатково 6 груп на 

110 місць 

дитячі садки Реконструкція комунального закладу 

«ДНЗ (ясла-садок) – центр розвитку 

дитини №27 «Орлятко» за адресою: 
просп. Наддніпрянський, 5 

Збільшення пропускної спроможності, 

створення сучасних  і комфортних умов 

дитячі садки Реконструкція окремо розташованої 

будівлі комунального закладу «ДНЗ 

(ясла-сад) №23 «Дзвіночок» ДНЗ для 

дітей від 3 до 6 років за адресою: вул. 

Чорновола, 77 

Збільшення пропускної спроможності, 

створення сучасних  і комфортних умов 

дитячі садки Реконструкція будівлі комунального 

закладу «ДНЗ (ясла-садок) №4 

«Водограй» за адресою: вул. Гетьмана 

Сагайдачного (вул. Черняховського), 15-
А 

Збільшення пропускної спроможності, 

створення сучасних  і комфортних умов 

дитячі садки Реконструкція системи 

електрозабезпечення будівлі 

комунального закладу «ДНЗ (ясла-садок) 

— центр розвитку дитини №31 

«Барвінок» за адресою: бульвар Героїв, 

9 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №2 «Веснянка» (вулиця Сачка, 22) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №9 «Жар-птиця» (вулиця 

Васильєвська, 123) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) – центр розвитку дитини №10 

«Ластівка» (проспект Металургів, 24) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №11 «Чайка» (вулиця Братська, 

15) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «Спеціальний 
ДНЗ (дитячий садок) №12 «Сонечко» 

(проспект Аношкіна, 94-а) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 



дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «Спеціальний 

ДНЗ (дитячий садок) №13 «Росинка» 

(вулиця Спортивна, 33-б) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «Спеціальний 

ДНЗ (ясла-садок) №21 «Струмочок» 

(вулиця Звенигородська, 35) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) – центр розвитку дитини №24 

«Казка» (вулиця 8 Березня, 32) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-
садок) – центр розвитку дитини №30 

«Мальва» (бульвар Незалежності, 11) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «Санаторний 

ДНЗ (ясла-садок) №41 «Посмішка» 

(вулиця Освітня, 32-а) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дороги Будівництво лівобережного з’їзду з 

мостового переходу через р.Дніпро на 

просп. Металургів 

Завершення будівництва мостового 

переходу має вагоме значення для 

з’єднання лівобережної (житлової) та 

правобережної (промислової) частин 
міста, сприятиме подальшому розвитку 

зв’язків з іншими містами і регіонами 

держави в північному та східному 

напрямках. 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Дніпропетровській  

Проектом передбачено капітальний 

ремонт дорожнього покриття 

вул.Січеславський шлях 

(Дніпропетровська) та усіх примикань 

вулиць, покриттів залізничного та 
трамвайних переїздів, повна заміна 

зношених бортових каменів та 

влаштування додаткових 

дощоприймальних гілок зливової 

каналізації. 

дороги Будівництво веломаршруту вздовж пр. 

50р. СРСР в лівобережній частині  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, 

дорожніх споруд, смуги відведення, 

елементів облаштування дороги, 
організації та безпеки руху, які 

відповідають вимогам державних 

стандартів, зменшення соціальної 

напруги 

дороги Будівництво світлофорного об'єкту на 

перехресті просп. Свободи (просп. 

Леніна) – просп.Аношкіна  

Підтримка транспортно-

експлуатаційного стану дороги, 

дорожніх споруд, смуги відведення, 

елементів облаштування дороги, 

організації та безпеки руху, які 
відповідають вимогам державних 

стандартів, зменшення соціальної 

напруги 

дороги Будівництво світлофорного об'єкту на 

перетині просп. Конституції з вул. 

Вячеслава Чорновола  

Підтримка транспортно-

експлуатаційного стану дороги, 

дорожніх споруд, смуги відведення, 

елементів облаштування дороги, 

організації та безпеки руху, які 

відповідають вимогам державних 
стандартів, зменшення соціальної 

напруги 

екологія Забезпечення екологічно безпечного 

захоронення відходів та небезпечних 

хімічних речовин, ліквідація 

шламонокопичувача у балці Ясинова за 

адресою: вул. Горобця С.Х., 1К 

Реалізація проекту сприятиме поетапній 

ліквідації шламонокопичувача у балці 

Ясинова – уникненню небезпеки 

прориву греблі шламонакопичувача та 

залпового забруднення р.Дніпро, 



припиненню негативних процесів на 

території 2-ї секції хвостосховища 

«Сухачівське». 

екологія Благоустрій та озеленення об’єктів 

зеленого господарства (капітальний 

ремонт об’єктів благоустрою та 

озеленення об’єктів зеленого 

господарства) – «Сквер хіміків» (район 
вул. Січеславський шлях) 

Благоустрій скверу сприятиме 

створенню належних умов  для 

культурного відпочинку та проведення 

дозвілля мешканців міста, озелененню 

та покращенню екологічного стану 
міста (значному зниженню вітрових 

потоків, затриманню та осадженню 

аерозолів промислових підприємств в 

житловій зоні міста).    

житлове 

будівництво 

Будівництво групи житлових будинків по 

бульвару Героїв у 5 мікрорайоні лівого 

берега 

Робочим проектом передбачено 

будівництво 213 квартир у трьох 9-

типоверхових житлових будинках на 

шість блок-секцій (по дві блок-секції 

кожний) загальною площею 15,873 
тис.м² житла. Реалізації проекту 

сприятиме забезпечено новим житлом 

213 родин міста.   

житлове 

будівництво 

Будівництво 4-х поверхового 64-х 

квартирного житлового будинку по вул. 

Дніпробудівській  

Відселення мешканців міста з 

аварійного житла у Шамишиній балці. 

Будівництво 4362 м2 житла. 

житлове 

будівництво 

Реконструкція гуртожитку за адресою: 

просп. Конституції, 32 під соціальне 

житло 

Створення соціального житла. 

Відбудова 36 квартир, в тому числі: 

однокімнатних – 27,  двокімнатних – 9. 

ЖКГ Будівництво притулку для утримання 
безпритульних тварин по вул. 

Петровського, 255 

Впорядкування нормативного 
регулювання у сфері поводження з 

безпритульними тваринами, 

регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами та 

контроль за утриманням домашніх 

тварин, покращення санітарно-

епідеміологічного стану, запобігання 

нападам на людей, а також  

травмуванню та загибелі самих тварин, 
випадків жорстокого до них ставлення. 

Загальна площа будівель 5246 м2. 

ЖКГ Демонтаж аварійних житлових будинків 

по вул. Онищенка №3, 11, 15 

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Демонтаж аварійних житлових будинків 

по вул. Онищенка №21 

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Демонтаж аварійних житлових будинків 

по вул. С.Слісаренка, №19, 44 

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Демонтування аварійної 

адміністративної будівлі за адресою: вул. 

Долматова, 20 та благоустрій території  

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Демонтування аварійної будівлі за 

адресою: вул. Долматова, 21 та 

благоустрій території 

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Демонтування аварійної будівлі за 

адресою: вул. Республіканська, 22 та 

благоустрій території 

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Демонтування аварійної будівлі за 

адресою: просп. Аношкіна, 112 та 

благоустрій території  

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Демонтування аварійного житлового 

будинку за адресою: пров. Маговий, 4 

Благоустрій територій міста 

ЖКГ Санування та закриття ями Беккарі по 

вул. Лохвицького 

Створення належних санітарних умов на 

території міста 

ЖКГ Демонтування аварійного житлового 

будинку за адресою: вул. Кільцева, 4 

Благоустрій територій міста 



інше Реконструкція будівлі архівного 

управління міської ради по вул. 

Червоногвардійській, 10 

Створення належних умов для обліку, 

зберігання та охорони документів та 

інших матеріалів, що використовуються 

для довідково-інформаційної роботи. 

інше Реконструкція адміністративної будівлі 

за адресою: проспект Перемоги 

Покращення умов для комфортного 

перебування мешканців міста 

інше Реконструкція адміністративної будівлі 

комплексу нежитлових будівель та 

споруд за адресою: просп. Аношкіна, 3А 

Покращення умов для комфортного 

перебування мешканців міста 

каналізація Будівництво дренажної системи в районі 
вулиць Лохвицького та Сахалінська 

Створення належних санітарних умов на 
території міста 

каналізація Реконструкція комплексу з експлуатації 

очисних споруд каналізації правого 

берегу з впровадженням 

енергозберігаючих технологій 

Скорочення споживання природного 

газу та електроенергії, покращення 

ефективності очищення та якості стічних 

вод, зменшення викидів СО2 

каналізація Будівництво каналізаційного колектора 

від середньої школи №10 по просп. 

Аношкіна, 121  

Створення належних санітарних умов на 

території міста 

каналізація Будівництво зливової каналізації 4-5 

мкр. лівого берега 

Створення належних санітарних умов на 

території міста 

культура Реконструкція комунального 
початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу 

«Дитяча художня школа 

ім.І.Г.Першудчева», просп. 50-річчя 

СРСР, 1Е  

Поліпшення умов навчання, 
забезпечення доступності послуг з 

початкової мистецької освіти. 

культура Реконструкція кінотеатру «Мир» по 

просп. Перемоги, 35  

КП «Кіноконцертний зал «Мир» - центр 

відпочинку та змістовного дозвілля 

мешканців лівобережжя. Окрім 

кінопоказу заклад організує різноманітні 
виставки-ярмарки, дискотеки, відкриває 

клубні формування для дорослих та 

дітей, проводить благодійні акції та 

мистецькі заходи. 

освітлення Капітальний ремонт лінії зовнішнього 

освітлення із впровадженням 

енергозберігаючих технологій  

Економія споживання електроенергії 

системою міського освітлення в 3 рази   

охорона 

здоров’я 

Реконструкція лікарні (пологового 

будинку) КЗ «Кам’янська міська лікарня 
№9» за адресою: просп. Аношкіна, 72 

Проведення реконструкції покращить 

умови перебування вагітних та 
породіль, а також  надасть можливість 

створення на базі пологового відділення 

закладу перинатальний центр ІІ рівня, 

що сприятиме наданню 

висококваліфікованої медичної 

допомоги в умовах цілодобового 

стаціонару, з кількістю пологів 3000-

3500 на рік та радіусом обслуговування 
60 км.  

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі КЗОЗ КМР «Центр 

ПМСД №1» за адресою: бульв. 

Будівельників, 23  

Реалізація проекту сприятиме 

підвищенню якості надання медико-

санітарної допомоги мешканцям міста 

(980 відвідувань на зміну). Проект 

передбачає: заміну інженерних 

комунікацій, проведення заходів з 

енергозбереження (заміна вікон, дверей 

на металопластикові), ремонт 
внутрішніх приміщень.   

охорона 

здоров’я 

Реконструкція системи 

електропостачання струмоприймачів І-ої 

категорії з надійності електропостачання 

в приміщеннях оперблоку, інтенсивної 

терапії та приймальному відділенні КЗ 

Реалізація проекту сприятиме 

підвищенню якості надання медико-

санітарної допомоги мешканцям міста.  



«Кам`янська міська лікарня № 7» за 

адресою: вул. С.Слісаренка, 3 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі амбулаторії ЗПСМ 

№5 (в т.ч. кабінетів дитячих лікарів 

вузької спеціалізації) та центру ранньої 

медико-соціальної реабілітації дітей 

інвалідів з органічними ураженнями 

нервової системи КЗОЗ КМР «Центр 
ПМСД №3», за адресою: вул. 

Й.Манаєнкова, 24 

Реалізація проекту сприятиме 

підвищенню якості надання медико-

санітарної допомоги мешканцям міста, 

покращенню санітарно-гігієнічних умов 

приміщень закладу, оновленню 

матеріально-технічної бази. 

охорона 

здоров’я 

Будівництво амбулаторії ЗПСМ №2 КЗОЗ 

КМР «Центр ПСМД №3» за адресою: вул. 

Залізняка, 1  

Реалізація проекту дозволить підвищити 

доступність та поліпшити якість надання 

кваліфікованої консультативно-

діагностичної медико-санітарної 

допомоги 6200 мешканцям району 

Романкове 

охорона 

здоров’я 

Створення реабілітаційного відділення 

для ветеранів та інших цільових груп на 
базі КЗ «Міська лікарня №5» за адресою: 

вул. Освітня, 12 

Пропускна спроможність лікувального 

закладу збільшиться до 730 учасників 
АТО протягом року. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі КЗОЗ «Центр 

ПСМД №3 за адресою: 

вул.Республіканська, 31 під міський 

центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом 

Надання послуг з профілактики та 

боротьбі зі СНІДом мешканцям міста 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі майстерні ЗОШ 

№40 під амбулаторію №3 КЗОЗ КМР 
«Центр ПМСД №1» за адресою: просп. 

Наддніпрянський, 3 

Отримання якісної медичної допомоги у 

сучасних комфортних умовах 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі інфекційного 

корпусу комунального закладу 

«Дніпродзержинська міська лікарня 

№7» по вул. Скаліка, 3 

Отримання якісної медичної допомоги у 

сучасних комфортних умовах 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ охорони 

здоров’я «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» (бульвар 

Будівельників, 23) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 
здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ охорони 
здоров’я «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Амбулаторія 

№1 (вул. Дніпропетровська, 1) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ охорони 

здоров’я «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 3» (просп. 

Свободи, 20-А) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Кам’янська 

міська лікарня №7» Головний корпус 
(вул. Сергія Слісаренка, 3) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  
міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Кам’янська 

міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» (вул. В. Чорновола, 79А) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Кам’янська 

міська лікарня №9» Хірургічний корпус 

(пр. Аношкіна, 72) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Дитяча лікарня 

міста Кам’янське» (вул. Йосипа 

Манаєнкова, 24) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 
здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Кам’янська 
міська лікарня №4» Головний корпус 

(вул. Колеусівська, 12) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я.  



охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Кам’янська 

міська лікарня №1» Відділення №2 та 6 

(вул. Коваленка, 1) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Кам’янська 

міська лікарня №5» (вул. Освітня, 12) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

соцзахист Будівництво інженерно-транспортної 

мережі до земельних ділянок, які надані 

учасникам бойових дій та сім’ям 
загиблих під час виконання службових 

обов’язків в зоні АТО по вул. Санаторна  

Підтримка транспортно-

експлуатаційного стану дороги, 

дорожніх споруд, смуги відведення, 
елементів облаштування дороги, 

організації та безпеки руху, які 

відповідають вимогам державних 

стандартів, зменшення соціальної 

напруги 

соцзахист Капітальний ремонт будівлі 

Територіального центру соціального 

обслуговування Дніпровського району, 

за адресою: вул. Перемоги, 45 

Створення умов для перебування дітей-

інвалідів 

соцзахист Капітальний ремонт будівлі 
Територіального центру соціального 

обслуговування Дніпровського району, 

за адресою: вул. Освітня, 22 

Створення умов для перебування дітей-
інвалідів 

спорт Реконструкція будівлі «Палац тенісу «КЗ 

«Спортивний комбінат «Прометей» за 

адресою: просп. Аношкіна, 109 

Проведення реконструкції будівлі 

Палацу тенісу надасть змогу для 

створення якісного навчально-

тренувального процесу та проведення у 

місті змагань з тенісу найвищого рівня.  

спорт Реконструкція малої арени стадіону 
«Перемога» за адресою: просп. 

Аношкіна, 109 

Реалізація проекту сприятиме розвитку 
фізичної культури населення міста 

(близько 5,8 тис.осіб).  

спорт Реконструкція баскетбольного 

майданчика, розташованого в районі 

будинків 43, 45 по просп. Дружби 

Народів і будинку 38 по бульв. Героїв 

Створення для мешканців міста 

належних умов для занять спортом, 

пропаганда здорового способу життя 

спорт Капітальний ремонт КЗ «ДЮСШ №1» 

(вул. Воїнів-афганців, 7) 

Створення для мешканців міста 

належних умов для занять спортом, 

пропаганда здорового способу життя 

спорт Капітальний ремонт КЗ «ДЮСШ №3» 
(вул. Запорізька, 7) 

Створення для мешканців міста 
належних умов для занять спортом, 

пропаганда здорового способу життя 

спорт Капітальний ремонт КЗ «ДЮСШ №4» 

(вул. Сергія Слісаренка, 5) 

Створення для мешканців міста 

належних умов для занять спортом, 

пропаганда здорового способу життя 

спорт Капітальний ремонт КЗ «Спортивний 

комбінат «Прометей» (просп. Аношкіна, 

109) 

Створення для мешканців міста 

належних умов для занять спортом, 

пропаганда здорового способу життя  

спорт Будівництво стадіону КЗ «ДЮСШ «Надія» 

бульв. Будівельників 

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 
вікових категорій в будь-яку пору року 

теплопостачанн

я 

Реконструкція котельні КП ДМР 

«Дніпродзержинськ-тепломережа» по 

вул. Дальня, 22-а та інженерних мереж 

Зменшення поточного споживання газу 

на 25-30%, зменшення поточного 

споживання електроенергії на 5-10% 

теплопостачанн

я 

Реконструкція басейну Комунального 

закладу «Спеціальний ДНЗ (ясла-садок) – 

центр розвитку дитини № 32 «Дельфін» 

(вул. 40 років Перемоги, 8) зі 

встановленням сонячного колектору для 
підігріву води на побутові потреб 

Створення для мешканців міста 

належних умов для занять спортом, 

пропаганда здорового способу життя 

теплопостачанн

я 

Реконструкція басейну КЗ«НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад – 

ДНЗ №36» (вул. Миколи Лисенка, 2а) зі 

Створення для мешканців міста 

належних умов для занять спортом, 

пропаганда здорового способу життя 



встановленням теплових насосів типу 

«повітря-вода» для підігріву води на 

побутові потреби 

теплопостачанн

я 

Реконструкція (термомодернізація) 

будівлі (зовнішнє утеплення стін, заміна 

дверних блоків та системи опалення) у 

КЗ «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» за адресою: проїзд 
Білоруський, 4а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

ЦНАП Реконструкція адміністративної будівлі 

за адресою: вул. Затишна, буд.3 (ЦНАП) 

Створення «Прозорого офісу» в 

Південному районі міста дозволить 

надавати мешканцям 193 

адміністративні, 55 муніципальних та 

102 соціальних послуги.  

школи Реконструкція комунального закладу 

«Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум №16» за адресою: просп.Тараса 
Шевченка, 8 

Реалізація проекту забезпечить 

створення безпечних та комфортних 

умов для навчання 931 учня закладу. 

Проектом передбачено 
термомодернізацію будівлі закладу, 

заміну вікон, капітальний ремонт 

системи опалення, утеплення і заміну 

покрівлі, утеплення фасаду будівлі тощо  

школи Реконструкція комунального закладу 

«Середня ЗОШ №28» за адресою: вул. 

Криворізька, 41  

Реалізація проекту забезпечить 

створення безпечних та комфортних 

умов для навчання 551 учня закладу. 

Проектом передбачено 

термомодернізацію будівлі закладу, 
заміну вікон, капітальний ремонт 

системи опалення, утеплення і заміну 

покрівлі, утеплення фасаду будівлі тощо  

школи Реконструкція окремо розташованої 

будівлі КЗ «НВК «Гімназія №11 – 

спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня – 

ДНЗ «Еврика» за адресою: вул. 9 Травня, 

18  

Реконструкція будівлі дозволить 

збільшити потужність навчального 

закладу (на даний час в закладі 

навчаються 712 учнів, а основна будівля 

розрахована на 550 осіб). Після 

реалізації проекту буде відкрито 
дошкільне відділення на 3 групи - 60 

місць перенесено до будівлі блок 

початкової школи (9 класів – 270 учнів).  

школи Будівництво навчально-виховного 

комплексу на території КЗ «Середня 

ЗОШ № 27» за адресою: вул. Залізняка, 

19 

В селищі Романкове відсутні заклади 

дошкільної освіти. На обліку для 

подальшого зарахування в дошкільні 

заклади перебувають 169 дітей. Із 542 

дітей селища віком від 0 до 6 років 226 

дітей відвідують дошкільні навчальні 
заклади в інших частинах міста, що 

призводить до перенавантаження в 

групах. Реалізація проекту сприятиме 

створенню додатково 6 груп на 115 

місць.   

школи Реконструкція частини приміщень 

комунального закладу «Середньої ЗОШ 

№42» під дошкільне відділення для дітей 
від 3 до 6 років за адресою: вул. 

Дунайська, 51 

Здійснення допомоги родинам у 

вихованні та отриманні освіти, 

соціальний захист дітей.  

школи Реконструкція та благоустрій території 

комунального закладу «Середня ЗОШ № 

40» по просп. Наддніпрянський, 3 

Збереження здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу 

школи Реконструкція будівель комунального 

закладу «Середня ЗОШ №5 

ім.Г.Романової» за адресою: просп. 

Свободи, 42 

Збільшення пропускної спроможності, 

створення сучасних і комфортних умов 



школи Капітальний ремонт СЗШ №9 за 

адресою: Південний район, вул. 

Долматова, 13 

Поліпшення умов навчання  для 500 

дітей шкільного віку. Залучення понад 

20 дітей внутрішньо переміщених осіб 

школи Реконструкція системи теплопостачання 

КЗ «Дитячий екологічний центр» за 

адресою: вул. Кільцева, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Технічний 

ліцей» (площа 250-річчя міста, 1) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Навчально-
виховне об’єднання «Ліцей нових 

інформаційних технологій – 

загальноосвітній навчальний заклад І–ІІ 

ступенів – ДНЗ» (проспект Перемоги, 47) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад – 

ДНЗ» №3» (вулиця Матросова, 35) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів – академічний ліцей №15» 

(вулиця 40 років Перемоги, 10) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Спеціалізована 

школа з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня – колегіум 

№16» (проспект Тараса Шевченка, 8) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад – 

ДНЗ» №24» (вулиця Лікарняна, 51) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «СЗОШ №25» 

(вулиця Воїнів-афганців, 10) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «СЗОШ №27» 

(вулиця Залізняка, 19) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «СЗОШ №29» 

(бульвар Будівельників, 24) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «СЗОШ №30» 

(бульвар Героїв, 20) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «СЗОШ №34» 

(вулиця Дорожня, 22) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ 

«Загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня – гімназія №39» (бульвар 

Будівельників, 15) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «СЗОШ №40» 

(пров. Наддніпрянський, 3) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «СЗОШ №42» 
(вулиця Дунайська, 51) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт будівель КЗ 

«Навчально-виховне об’єднання «Ліцей 

нових інформаційних технологій – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів – ДНЗ комбінованого типу 

«Соняшник»  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


