Марганець – місто обласного значення у Дніпропетровській області. Центр
видобування і переробки марганцевих руд.
Чисельність наявного населення, до складу якої входять м. Марганець,
смт Мар’ївка, с-ще Максимівка, села Вільне, Добра Надія, Іллінка,
Новокам'янка, Новокиївка складала 49444 осіб. Більшість населення
працюють на місто утворюючому підприємстві – Марганецькому гірничозбагачувальному комбінаті.
Добувна галузь м. Марганця відома марганцевим концентратом,
енергетична сфера – задоволенням потреб мешканців міста у виробництві
та розподілі електроенергії, газу, пару та води. У переробній галузі
підприємствами міста випускається продукція харчової, легкої, меблевої,
металургійної промисловості.
У 2018р. на території міста виробляли концентрат марганцевий, випікали хліб
та хлібобулочні вироби, шили комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі,
виробничі та професійні, виплавляли сталь і надавали послуги з її лиття.
Рівнинний рельєф та сприятливі агрокліматичні умови створюють відповідні
передумови для розвитку сільського господарства. Найбільші посівні площі
займають зернові культури, розвивається городництво.
Постійно оновлюються й ремонтуються об’єкти соціально-культурної сфери.
За останні роки створено новий парк. За кошти інвесторів побудовано мінікотельні на альтернативному паливі.
Малий та середній бізнес представлений підприємствами торгівлі й
побутового обслуговування населення.

У 2018 році до міста Марганця приєдналися 5 сіл Новокиївської сільради.
Марганецька ОТГ стала 63-ю об’єднаною громадою в регіоні й найбільшою
в Дніпропетровській області за кількістю населення.
З метою забезпечення дітей Марганця освітніми послугами в тергромаді
функціонує 9 дошкільних закладів, з них 2 НВК «Школа – дитячий садок»,
3 позашкільних заклади (Центр-комплекс позашкільної роботи, Екологонатуралістичний центр, Центр науково-технічної творчості), 2 дитячі
спортивні школи, центр трудової підготовки учнівської молоді, професійнотехнічний ліцей та коледж.
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на
здобуття освіти створено комунальну установу «Марганецький інклюзивноресурсний центр».
В Марганці також впроваджуються заходи з системного оновлення
освітнього простору. З 2015-го по 2018 рік тут виконано та розпочато
часткові й капітальні ремонти:
 Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим
вивченням англійської мови;
 Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7;
 Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№9 з поглибленим вивченням окремих предметів;
 Дитячо-юнацької спортивної школи № 1;
 Навчально-виховного комплексу «Ліцей-спеціалізована ЗОШ I-III
ступенів №10»;
 Марганецька гімназія.
У Марганці первинна допомога мешканцям м. Марганець надається
комунальним некомерційним підприємством «Марганецький Центр
первинної медико-санітарної допомоги». До складу центру входять п’ять
амбулаторій.
Кількість відвідувань пацієнтами амбулаторій складає понад 120 тис,
здійснено понад 23 тис. виїздів до громадян за викликом, здійснюється
реабілітація дітей-інвалідів, надається невідкладна допомога.
Розвиток медицини – один з базових пріоритетів для Марганця. За останні
два роки в місті активно реалізується програма зі створення амбулаторій

сімейної медицини, щоб доступ до медичних послуг мав кожен містянин,
який проживає у віддалених куточках Марганця.
В Марганці відремонтовані приміщення медичних амбулаторій:
 № 2 (Максимівка);
 № 4 та її філії (вул. Лермонтова, 27-а, вул. Єдності, 174);
 № 5 (Північний квартал, 1);
 філія амбулаторії №3 (вул. Київська, 149).
Місто одним з перших приєдналося до електронної медичної системи
HELSI.ME, створеної для пацієнтів, лікарів і медичних закладів.
З метою створення умов для подальшого поліпшення та розвитку
матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я та
впровадження сучасних медичних технологій у 2018 році придбано
12 персональних комп’ютерів та 5 багато-функціональних пристроїв,
3 системи реєстрації медичної інформації (електрокардіограф) та
2 холодильника.
Реалізовано завдання щодо пільгового медикаментозного лікування
ветеранів та інших верств населення в умовах первинної ланки 122 чол. на
суму 322,2 тис. грн. В рамках функціонування системи медико-соціальної та
паліативної медичної допомоги забезпечено 36 пацієнтів лікарськими
засобами на суму 214,1 тис. грн. Надається увага підвищенню кваліфікації та
атестації медичних працівників. Отримано централізовано медикаменти на
суму 540,8 тис. грн.
В місті збережені та стабільно функціонують всі спортивні заклади.
Це: 3 ДЮСШ, спортивний клуб «Гірник», спортивний клуб за місцем проживання «Атлант», фітнес клуб «Адреналін», федерації футболу, карате-до та
хортингу та інш. Це дає змогу займатися спортом 2 тис. чол, заняття
проводять 25 тренерів.
В місті працює дві дитячо-юнацькі школи комунальної власності та
Комплексна дитячо-юнацька школа СК «Гірник», в яких спортом займається
близько 1 тис. дітей. На утримання Марганецьких ДЮСШ №1 та №2 з
міського бюджету за 9 місяців 2018 року виділено 2664 тис. грн, на підтримку
КДЮСШ «Гірник» за аналогічний період виділено 667 тис. грн.
Утримання спортивної бази міста надає можливість проведення міських
спортивних змагань з різних видів спорту, що підвищує майстерність близько
2 тис. спортсменів.
У поточному році був проведений капітальний ремонт Марганецького
міського краєзнавчого музею,
виготовлена
проектно-кошторисна
документація на ремонт частини приміщення клубу «Дніпро».
На базі клубу «Дніпро» працює 4 гуртки, в яких займаються близько
100 учасників. Усі вони активно приймають участь у міських заходах,
концертних програмах, приурочених державним та професійним святам.

Водозабезпеченням в місті займається «Марганецьке виробниче управління
водопровідно-каналізаціного господарства». З міського бюджету надаються
кошти для придбання та заміни кришок каналізаційних люків.
У Марганці роботи з модернізації міських електромереж коштували майже
30 млн грн., завдяки чому було замінено понад 46 км ліній електропередач.
Систематично проводиться оновлення ліній вуличного освітлення.
Протягом поточного року проведено наступні роботи:
поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (після замін опор
електроживлення ДТЕК, проведено відновлення зовнішнього освітлення по
37 вулицям міста, а саме демонтаж проводів та світильників зі старих опор,
монтаж світильників, проводів на нові опори).
Справжнім проривом в Марганці стала децентралізація опалювальної
мережі. Місто мало багатомільйонні борги перед Нафтогазом за спожите
блакитне паливо, зношені котельні й занедбані тепломережі.
У 2016 році завдяки співпраці з Дніпровською обласною державною
адміністрацією та підприємству-інвестору «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖІ»
Марганець відмовився від центрального опалення. Об’єкти соціальнокультурної сфери тепер опалюють пелетами. Для цього було прийнято
відповідні рішення міською радою та виконавчим комітетом. В результаті
споруджено шість нових твердопаливних котелень і п’ять топкових. Пелети,
якими сьогодні опалюються школи, дитячі садки, лікарні та інші
держустанови Марганця, виготовляють із соняшникового лушпиння.
Сумарна потужність побудованих котелень становила 16 МВт. Окрім того,
було прокладено 4,3 км нових труб.
Перехід містян на електричне опалення істотно збільшило навантаження на
мережі. Наступним кроком стало укріплення електромереж і реконструція
трансформаторних підстанцій.
Населення Марганця повністю перейшло на індивідуальне опалення. Міська
влада потурбувалась про малозабезпечених марганчан з мінімальним
рівнем достатку. Такі категорії населення отримали з місцевого бюджету
матеріальну допомогу.
Узимку 2016-2017 років проблема опалення в місті Марганці була вирішена.
Нові котельні працюють навіть по закінченні опалювального сезону, якщо
виникає така потреба через несприятливі погодні умови. Стабільно та
безперебійно працює й плавальний басейн «Дельфін» (ДЮСШ №2).
Завдяки децентралізації опалення Марганець економить близько 3 млн м³
газу за рік. У масштабах країни це не багато, але з таких кроків складається
шлях до енергонезалежності держави.

Справжньою окрасою Марганця став новий великий парк, який створили
вперше за роки незалежності України. Близько 30 років на території Східного
кварталу міста існував пустир, на місці якого розташувався чудовий Loveпарк. На території парку, який вже вподобали для відпочинку жителі міста,
розташувалися дитячий і спортивний майданчики, поле для міні-футболу,
лавочки й альтанка з фонтаном. Вся територія парку впорядкована,
засаджена молодими декоративними рослинами, має безкоштовне Wi-Fi
покриття.
У 2018 року виконано природоохоронні заходи.
 Проведення робіт з інвентаризації джерел викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря АТ «Марганецький ГЗК» – 549,0 тис. грн
(кошти АТ «Марганецький ГЗК»).
 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
 Ліквідація Центральної збагачувальної фабрики АТ «Марганецький
ГЗК» – 1041,076 тис. грн.
 Проведення заходів з озеленення міста, створення зон відпочинку та
парків – висаджені квіти біля «Вічного вогню», в сквері ім. Шевченка та
інших районах міста, використано 106,35 тис. грн з місцевого
бюджету.
 Благоустрій та озеленення парку ім. Островського – 29,912 тис. грн.
 Благоустрій та озеленення газонів (вул. Радянська, Київська).
 Благоустрій та озеленення стадіону (вул. Єдності) – 123,924 тис. грн.
 Проведення екологічного навчання в еколого-натуралістичному
центрі та навчальних закладах.
Вперше за багато десятиліть в місті розпочато масовий ремонт доріг.
Капітально відремонтували центральну міську магістраль – вулицю Єдності.
Дорога довжиною 3,5 км не бачила якісного асфальту ще з радянських часів.
Крім проїжджої частини, оновлено пішохідні доріжки.
З оновленим асфальтним покриттям також вулиці Будівельна, Ванцетті,
Долгова, Торговельна, частина вул. Київської, частина вул. Перспективної,
Набережна, Садова, Малинова, внутрішньо квартальні дороги. Останній
великий капітальний ремонт наразі виконано на вул. Гідності.
З метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг
громадянам, суб’єктам підприємницької діяльності, забезпечення відкритості
інформації про діяльність виконавчих органів Марганецької міської ради
функціонує Центр надання адміністративних послуг м. Марганець, в якому
надаються дозвільно-погоджувальні, адміністративні послуги, вирішуються
соціальні питання, що не мають економічного спрямування.
Розроблений та затверджений гнучкий графік роботи Центру, який здійснює
діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та

видача результату послуги здійснюється виключно через адміністраторів
Центру.
За 9 місяців 2018 року через Центр надання адміністративних послуг міста
Марганець було надано 3342 адміністративні послуги та 3342 консультації.
Надається матеріальна допомога на житлово-комунальні послуги членам
сімей військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО – 16,8 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога членам сімей військовослужбовців,
загиблих у зоні АТО – 93,7 тис. грн; матеріальна допомога учасникам бойових
дій та інвалідам війни, які брали участь у АТО – отримали 118 осіб на суму
236 тис. грн; надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами
транспорту загального користування на міських та міжміських маршрутах
(монетизація) – 620,7 тис. грн.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ
КЗ «МАРГАНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»

Дніпропетровська облдержадміністрація реконструює інфекційне відділення
Марганецької міської лікарні за адресою: вул. Паркова, буд. 15.
Термомодернізована будівля та сучасні комфортні палати. Такий вигляд
матиме медзаклад. Зараз фасад вже майже утеплений, у розпалі – внутрішнє
оздоблення. Будівлю інфекційного відділення марганецької лікарні звели
понад 30 років тому. Всі ремонти з тих пір були лише косметичні. Протікала
покрівля, іржавіли труби, у відділенні було холодно. Інфекційне відділення
марганецької міської лікарні на рік прийматиме до тисячі пацієнтів. Це
мешканці Марганця та навколишніх сіл. Більшість із них – діти.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ МАРГАНЕЦЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 1

Сучасну базу для занять спортом у Марганці створює Дніпропетровська
облдержадміністрація. Це перший капремонт за 60-річну історію закладу,
який виховав багатьох майстрів спорту. Після завершення всіх робіт діти
матимуть сучасну спортивну залу та новий літній майданчик для декількох
видів спорту.
Застаріла будівля школи давно потребувала ремонту. Дах протікав. У
спортзалі було холодно. Займатися спортом у таких умовах дітям було
незручно. Будівля вже із новими покрівлею та енергозберігаючими вікнами.
Ремонтники утеплили цоколь і фасад. Його розфарбують у кольори веселки.
Всередині готують під фарбування стелю та стіни. Підлогу покриють
сучасним професійним лінолеумом.
Оновлюють тренерські, душові, санвузли. Замінюють електромережі,
систему опалення та інші комунікації.
Справжньою окрасою школи стане літній майданчик. Його облаштовують
поряд із будівлею. Вже готова основа під покриття. Воно буде
нетравматичне, спеціальне для кожного виду спорту. Діти зможуть грати у
баскетбол, волейбол, міні-футбол, теніс.
У Марганецькій ДЮСШ №1 273 вихованця.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ ЄДНОСТІ

Центральну вулицю Марганця капітально відремонтували вперше за
півстоліття Дорога довжиною 3,5 км не бачила якісного асфальту ще з
радянських часів. років. Вулиця пролягає через центр Марганця.
Крім проїжджої частини, оновили пішохідні доріжки. На свою роботу
підрядники дають п'ять років гарантії.
ПОВНИЙ ПЕРЕХІД НА АЛЬТЕРНАТИВНЕ ОПАЛЕННЯ В МАРГАНЦІ

У 2016 році завдяки співпраці з інвестором «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖІ»
Марганець відмовився від центрального опалення. Об’єкти соціальнокультурної сфери тепер опалюють пелетами. В результаті споруджено шість
нових твердопаливних котелень і п’ять топкових. Сумарна потужність
побудованих котелень становила 16 МВт. Окрім того, було прокладено 4,3 км
нових труб. Завдяки децентралізації опалення Марганець економить близько
3 млн м³ газу на рік. Населення Марганця (251 будинок) повністю перейшло
на індивідуальне опалення. Скористалися матеріальною допомогою
3027 мешканців на загальну суму 26,8 млн грн, яка виділена з бюджетів
області та міста. Перехід на електричне опалення істотно збільшило
навантаження на електромережі. Наступним кроком стало укріплення
електромереж і реконструкція трансформаторних підстанцій. У Марганці
роботи з модернізації міських електромереж коштували майже 30 млн грн
завдяки чому було замінено понад 46 км ліній електромереж.
СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ У МАРГАНЦІ («LOVE-ПАРК»)

Справжньою окрасою Марганця став новий великий парк, який створили
вперше за роки незалежності України. Близько 30 років на території Східного
кварталу міста існував пустир, на місці якого розташувався чудовий Loveпарк. На території парку, який вже вподобали для відпочинку жителі міста,
розташувалися дитячий і спортивний майданчики, поле для міні-футболу,
лавочки й альтанка з фонтаном. Вся територія парку впорядкована,
засаджена молодими декоративними рослинами, має безкоштовне Wi-Fi
покриття.
РЕКОНСТРУКЦІЯ МАРГАНЕЦЬКОЇ ШКОЛИ №7

Дніпропетровська облдержадміністрація приводить до ладу школу №7 у
Марганці. Будівля вже утеплена. У розпалі – роботи всередині. Поряд із
будівлею на місці пустиря зводять сучасний стадіон. Після такої глобальної
реконструкції від старої школи залишаться тільки стіни та юридична адреса.
Школа №7 – одна з найстаріших у Марганці. За 70-річну історію
накопичилося безліч проблем: дах протікав, із вікон дуло; застаріли система
опалення та водопостачання, електромережі. Тож ремонтним роботам, що
стартували влітку, зраділи і вчителі, і учні, і батьки.
Будівля вже із новими покрівлею та вікнами. Фасад – утеплений,
підготовлений під фарбування.
Всередині вже нові електромережі, системи опалення, водопостачання та
каналізація. Триває заміна інших комунікацій. Зараз ремонтники обшивають
стіни гіпсокартоном.
Завдяки реконструкції в школі нарешті з’явиться власний стадіон. Його
зводять поряд із будівлею закладу, на місці пустиря. Ремонтники вже
підготували ґрунт під засипку. Зроблять спеціальну «подушку», перш ніж
укладати професійне спортивне покриття. На стадіоні облаштують велике
футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, тенісний корт.
У Марганецькій школі №7 – 284 учня. Наразі вони тимчасово навчаються в
інших закладах міста.

РЕКОНСТРУКЦІЯ МАРГАНЕЦЬКОЇ ШКОЛИ №9

У 2018-му за модернізацію школи взялася Дніпропетровська
облдержадміністрація. Будівля вже із новою покрівлею. Підрядники ще
облаштують краї даху металом, аби краще захистити від вологи – більше він
не протікатиме. Замінили і вікна. Вони із додатковою термоізоляцією.
Нині ремонтники термомодернізують фасад. Згодом його пофарбують у
білий колір, а ще додадуть рожевого, зеленого, синього, помаранчевого.
Після завершення зовнішньої реконструкції ремонтники перейдуть
всередину будівлі. Осучаснять всі комунікації, коридори та кабінети. В
оновлені класи привезуть меблі, мультимедійні дошки та інше обладнання.
Згодом облаштують і територію. Нове асфальтове покриття буде
різнобарвним. По периметру покладуть кольорову тротуарну плитку.
У Марганецькій школі №9 – 639 учнів.

Завдання Марганецької громади – докласти максимум зусиль для
забезпечення намічених програмою соціально-економічного розвитку
регіону орієнтирів на поточний рік, закласти базу для стабільної роботи в
наступному періоді. Для реалізації мети перспективного плану визначено
пріоритетні напрями розвитку території:
Забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які
характеризують рівень життя населення міста та в першу чергу збільшення
грошових доходів населення, підвищення рівня соціальних стандартів і якості
послуг, що безпосередньо надаються населенню.

Створення в місті необхідних умов для збереження і зміцнення
репродуктивного здоров’я населення, підтримки молоді, захисту інвалідів та
людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури,
відпочинку.
Створення умов для поступового перетворення
господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на
забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, створення
сприятливого ринкового середовища, та стимулювання інвестиційноінноваційного перетворення, сприяння розвитку малого підприємництва;

Програмними завданнями в сфері житлово-комунального господарства є
забезпечення життєдіяльності мешканців міста, збереження житлового
фонду, утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, надання
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, ремонту
приміщень, будинків, споруд, благоустрій міста, утримання дорожньої
мережі міста та забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення
зовнішнього освітлення міста та інших заходів.
Виконати поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста і в першу
чергу на вулицях на яких здійснюється рух автотранспорту загального
користування.
Прочищення дренажно-паводкових систем.
 Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг Східний квартал
4,6,8; вул. Київська, 180; вул. Лермонтова, 18; Сонячній квартал, 145;
вул. Бульварна, 3; вул. Єдності, 80, 82; тротуар Північній, 21.
Придбання та встановлення зупинок громадського транспорту.
 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць, обстеження
технічного стану, проведення інженерно-геологічного вишукування,
топографо-геодезичної зйомки, виготовлення ПКД для реконструкції
нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг по
вул. Єдності, 78.
Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків.

Планується виконання поточного ремонту мереж внутрішнього
електроживлення багатоповерхових житлових будинків комунальної
власності. Надання співфінансування ОСББ в розмірі 50% в разі проведення
робіт з посилення внутрішніх інженерних мереж електроживлення, ремонти

покрівель, вимощення.
Реалізувати 6 проектів, які пов’язані з питаннями збереження житлових
будинків, покращення їх енергозбереження, облаштування прибудинкових
територій будинків ОСББ («Громадський бюджет»).
 Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Райдужна,
Горького, пр. Обхідний, вул. Наукова, Шахтарська, Гончара, Ломана та
інших. А також вулиць Новокиївського старостинського округу.
 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.
Лермонтова; вул. Єдності; провулок Гірників; вул. 8-е березня,
Гількевича; вул. Торгівельна; вул. Степна; вул. Таврійська; вул. Лісна та
вул. Тімірязєва; заїзд Київський та Київаський тупик; вул. Квітникова,
вул. Юнацька, вул. Ясна, вул. Клочко, вул. Оптимістична, вул.
Стрілецька, Тюльпанова, Прохолодна, Острів.
З метою створення належних умов перебування та навчання дітей в закладах
освіти протягом 2019 року:
 здійснити виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення капітальних ремонтів НВК «Ліцей – СЗШ№10, ЗОШ № 12,
Гуманітарної гімназії, МЦТПУМ, ЦКПР, ПМШ №11;
 провести поточні ремонти санвузлів ЗОШ № 2, ЦТПУМ, Марганецької
гімназії; каналізаційної системи ЦКПР, гуманітарної гімназії;
 провести капітальний ремонт з використанням енергоефективних
та енергозбережувальних технологій (утеплення) ЗДО № 18, 20;
 провести заходи з протипожежної безпеки закладів дошкільної освіти,
а саме встановлення пожежної сигналізації, системи оповіщення.
Збереження культурної спадщини, розвиток та підтримка музейної
діяльності,
популяризація
та
доступність
театральної
діяльності,
удосконалення бібліотечної справи та розвиток читання, підтримка та
розвиток культури, проведення в місті культурно-масових та видовищних
заходів, творення комфортних умов для отримувачів послуг та відвідувачів
закладів культури.
На 2019 рік в місті планується продовження реалізації «Міської екологічної
програми м. Марганець на період 2016-2020 роки».
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
 продовження проведення робіт по відновленню і підтриманню
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.
Томаківка і р. Ревун у межах м. Марганець;
 реконструкція напірного колектору від КНС № 6 до ОСК, від КНС № 1
до КНС № 6 КП «ВУВКГ» ДОР»;
 капітальний ремонт каналізаційних мереж КП «ВУВКГ» ДОР»;
 реконструкція каналізаційних насосних станцій КП «ВУВКГ» ДОР»;

 придбання спеціалізованої техніки для прочистки та ремонту
каналізаційних мереж (спецмашина для прочистки каналізаційних
мереж діаметром 500 мм, асенізаційна машини, екскаватор);
 реконструкція аеротенків, первинних та вторинних відстійників на
ОСК;
 реконструкція будівлі повітродувної станції ОСК КП «ВУВКГ» ДОР»;
 ліквідація Центральної збагачувальної фабрики АТ «МГЗК», що
призведе до відновлення стану земельної ділянки та покращення
екологічного стану міста.
З метою створення екологічно безпечних умов життєдіяльності середовища
і здоров’я людей від негативного впливу відходів:
 проведення
експертизи
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція полігону для ТПВ по вул. Нікопольській», передача
полігону ТПВ в концесію та виконання робіт згідно проекту.
Виконання заходу приведе до забезпечення санітарно-екологічних
вимог при експлуатації полігону ТПВ по вул. Нікопольській;
 придбання спецтехніки для саночистки міста; контейнерів для збору
відходів; спеціальної техніки для ліквідації дерев – автовишки;
 озеленення міста (висадка декоративних дерев та квітів), створення
зон відпочинку та парків. Виконання робіт по озелененню міста
поліпшить екологічний стан атмосферного повітря міста та
приведе до створення екологічно безпечних умов життєдіяльності
середовища та здоров’я людей;
 благоустрій Lоve–парку по вул. Київській та вул. Бульварній;
 благоустрій та озеленення парку ім. Островського, газонів біля
АБК № 1, 2, 4 (вул. Єдності, Київська), стадіону (вул. Єдності) та
санаторію-профілакторію АТ «Марганецький ГЗК» та парку
АТ «Марганецький РРЗ».

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Зведення нової сонячної електростанції за адресою: м. Марганець, Шахта 21
надасть можливість збільшити кількість робочих місць у Марганецькій ОТГ і
бюджетні надходження. Роботи проводитимуться на місці колишнього
керамзитового заводу, територія якого занедбана, а землі непридатні для
сільського господарства.
ДОБУДОВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
Добудова п’ятиповерхового довгобуду
за адресою: м. Марганець, вул. Київська,
26-б надасть можливість забезпечити
житлом
представників
пільгових
категорій і молодих спеціалістів. В
оселях буде все необхідне для
комфортного життя: від сантехніки до
кухонних плит. Будинок на два під’їзди.
За
проектом,
облагородять
і
прибудинкову територію: облаштують
дитячі майданчики, прокладуть пішохідні доріжки та висадять дерева.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ №7

Після такої глобальної реконструкції від старої школи залишаться тільки стіни
та юридична адреса. Школа №7 – одна з найстаріших у Марганці. За 70-річну
історію накопичилося безліч проблем. Дах протікав, із вікон дуло. Застаріли
система опалення та водопостачання, електромережі. У класах зроблять
яскравою зону біля дошки. Двері також будуть різнобарвні. Кожен кабінет
матиме свій колір. В оновлені класи завезуть сучасні меблі та обладнання.
Відремонтують і актову та спортивну зали. Завдяки реконструкції в школі
нарешті з’явиться власний стадіон. Його зведуть поряд із будівлею закладу,
на місці пустиря. Зроблять спеціальну «подушку», перш ніж укладати
професійне спортивне покриття. На стадіоні облаштують велике футбольне
поле, легкоатлетичні доріжки, тенісний корт. Осучаснять і територію закладу.
Покладуть різнокольорову тротуарну плитку, розіб’ють клумби. Намалюють
дороговкази – стрілочки указуватимуть, куди направлятися у разі
надзвичайних ситуацій. У Марганецькій школі №7 – 284 учня.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛА №9 В М.МАРГАНЕЦЬ

Марганецькій школі №9 трохи більше за 30-ть. Та ремонту вона потребувала
ледве не зі свого «народження». Відповідно до проекту замінять покрівлею.
Замінять і вікна. Вони із додатковою термоізоляцією. Термомодернізують
фасад. Згодом його пофарбують у білий колір, а ще додадуть рожевого,
зеленого, синього, помаранчевого. Після завершення зовнішньої
реконструкції ремонтники перейдуть всередину будівлі. Осучаснять всі
комунікації, коридори та кабінети. В оновлені класи привезуть меблі,
мультимедійні дошки та інше обладнання. Згодом облаштують і територію.
Нове асфальтове покриття буде різнобарвним. По периметру покладуть
кольорову тротуарну плитку. У Марганецькій школі №9 – 639 учнів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ГІРНИЦЬКОЇ СЛАВИ

Центральна площа міста набуде привабливого вигляду й стане осередком
провоження загальноміських заходів. На площі облаштують місце для
виступів творчих колективів. Тут з’явиться каскадний фонтан, паркова зона.
БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НОВОЇ
ВІД ВУЛ. ІСТОРИЧНОЇ ДО ВУЛ. БАЗАРНОЇ
Реалізація проекту допоможе налагодженню якісного транспортного
сполучення з віддаленим районами Марганецької ОТГ, де проживає понад
1600 осіб. З’явиться зручне сполучення із селами Новокиївка, Вільне, Добра
Надія, Іллінка, Новокам'янка.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ
В М.МАРГАНЕЦЬ

Будівлі інфекційного відділення міської лікарні Марганця – понад 30 років. За
цей час заклад не знав жодного капремонту – лише косметичний.
Накопичилися проблеми – протікала покрівля, іржавіли труби, у підвалі
стояла вода. Приміщення було вогким. Через застарілі вікна втрачалося
багато тепла – не справлялася навіть нова пілетна котельня.
Проект передбачає встановлення нової покрівлі та вікон. Фасад утеплять.
Згодом його розфарбують у яскраві кольори.
Буде оновлено всі комунікації. Зроблять стелю та підлогу. Стіни
облаштовують гіпсокартоном та плиткою.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮСШ № 2 (ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН)

У Марганці Дніпропетровською ОДА буде проведено реконструкцію дитячоюнацької спортивної школи № 2, що слугуватиме створенню належних умов
для розвитку спорту, пропаганди здорового способу життя серед дітей і
дорослих.
Приміщення, в якому тренуються плавці, душові й спортзал потребують
модернізації. Після реконструкції кількість секцій планують розширити.

БУДІВНИЦТВО ДНЗ НА СОНЯЧНОМУ КВАРТАЛІ

У Марганецькій ОТГ зведуть новий дитячий садок "з нуля" в густонаселеному
молодіжному мікрорайоні по вул. Київська, 169, де немає садочка. У проекті
поєднають нові технології і функціональність. На даху планують розмістити
сонячні батареї, які, завдяки накопиченій за день енергії, дозволять гріти воду
або освітлювати територію садка вночі. Обігріватимуть групи за допомогою
котельні, що працюватиме на альтернативному паливі. Кімнати, в яких будуть
проводитимуться заняття, матимуть форму шести або восьмикутників.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЛУБУ «ДНІПРО»

Капітальний ремонт клубу «Дніпро» за адресою: м. Марганець, вул. Єдності
надасть можливість створення належних умов для проведення культурних і
освітніх заходів. Гуртківці й творчі колективи клубу отримають гідні умови
для повноцінних занять творчістю. Заплановане створення в приміщенні
клубу арт-простору за форматом «антикафе».

ДОДАТОК

виробництво
виробництво
виробництво
виробництво
дороги

Створення ягідного кооперативу в с.
Новокиївка
Створення ягідного кооперативу в с.
Іллінка
Будівництво пелетного заводу по вул.
Пушкіна
Будівництво консервного заводу
с.Новоіванівка
Капітальний ремонт частини вул.
Київської

дороги

Будівництво дороги Нової від вул.
Історичної до вул. Базарної

дороги

Капітальний ремонт дамби Каховського
водосховища

дороги

Капітальний ремонт доріг в с. Добра
Надія

дороги

Капітальний ремонт доріг в с.
Новокам’янка

дороги

Капітальний ремонт доріг в с. Іллінка

житлове
будівництво

Добудова житлового будинку по вул.
Київська, 26-б

благоустрій

Реконструкція площі Гірницької Слави

виробництво
благоустрій
благоустрій
ЦНАП

Будівництво сонячної електростанції за
адресою: м. Марганець, Шахта 21
Побудова зони відпочинку на в’їзді до
міста по вул. Нікопольській
Реконструкція Центрального парку по
вул. Кленова
Капітальний ремонт будівлі Центру
надання адміністративних послуг по вул.
Єдності, 7

Створення нових робочих місць,
поповнення бюджету громади.
Створення нових робочих місць,
поповнення бюджету громади.
Створення нових робочих місць,
поповнення бюджету громади.
Створення нових робочих місць,
поповнення бюджету громади.
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану дороги, елементів облаштування
дороги, організації та безпеки руху, які
відповідають вимогам державних
стандартів.
Налагодження якісного транспортного
сполучення з віддаленим районами
Марганецької ОТГ, де проживає понад
1600 осіб.
Налагодження якісного транспортного
сполучення з віддаленим районами
Марганецької ОТГ, де проживає понад
1600 осіб.
Налагодження якісного транспортного
сполучення з віддаленим районами
Марганецької ОТГ, де проживає понад
575 осіб.
Налагодження якісного транспортного
сполучення з віддаленим районами
Марганецької ОТГ, де проживає понад 94
осіб.
Налагодження якісного транспортного
сполучення з віддаленим районами
Марганецької ОТГ, де проживає понад
926 осіб.
Завдяки реалізації проекту вдасться
вирішити проблему забезпечення
житлом молодих спеціалістів (лікарів,
педагогів, рятувальників,
правоохоронців).
Центральна площа міста набуде
привабливого вигляду й стане осередком
провоження загальноміських заходів.
Створення нових робочих місць,
поповнення бюджету громади.
Створення умов для якісного дозвілля.
Створення умов для якісного дозвілля.
Покращання умов надання
адміністративних послуг в Марганецькій

соцзахист
соцзахист
благоустрій

культура
культура
культура
дитячі садки

Капітальний ремонт будівлі
Марганецького УПСЗН по вул. Єдності,
66
Створення пансіонату для літніх людей
терцентр м. Марганець
Реконструкція Привокзальної площі

Капітальний ремонт клубу «Дніпро» по
вул. Єдності, 3
Капітальний ремонт будівлі клубу
с.Новокиївка
Капітальний ремонт дитячої бібліотеки
по вул. Садова, 1
Будівництво ДНЗ на Сонячному кварталі
по вул. Київська, 169

школи

Капітальний ремонт НВК «Ліцей-ЗОШ
№10» по вул. Бульварна, 5

школи

Капітальний ремонт Новокиївського НВК
по вул. Нагорна, 1, с. Новокиївка

школи

Капітальний ремонт Марганецької
спеціалізованої природничоматематичної школи І-ІІІ ступенів №11
по вул. Соборна, 14
Капітальний ремонт Марганецької
гуманітарної гімназії ім. Т.Шевченка по
вул. Щербини, 26
Капітальний ремонт комунального ДНЗ
комбінованого типу №18 «Струмочок»
по вул. Ювілейний квартал
Капітальний ремонт комунального ДНЗ
компенсуючого типу «Психологомедико-педагогічний центр розвитку
дитини «Ромашка» по вул. Паркова, 5
Капітальний ремонт Марганецької ЗОШ
І-ІІІ ступенів №12 по вул. Єдності, 65а

школи
дитячі садки
дитячі садки

школи
спорт

Капітальний ремонт плавального
басейну (ДЮСШ № 2) по вул. Єдності, 31

спорт

Будівництво штучної ковзанки на
Сонячному кварталі

теплопостачання

Будівництво твердопаливної котельні в с.
Новокиївка

ОТГ, збільшення їх кількості та
підвищення якості.
Покращання умов для здійснення
комплексу заходів із соціального захисту
в Марганецькій ОТГ.
Покращання умов для здійснення
комплексу заходів із соціального захисту
Привокзальна площа міста набуде
привабливого вигляду й стане зручною
зоною з двома вокзалами – авто- та
залізничним.
Створення належних умов для
проведення культурних і освітніх заходів.
Створення належних умов для
проведення культурних і освітніх заходів.
Створення належних умов для
проведення культурних і освітніх заходів.
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.
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 розвитку
спорту, пропаганди здорового способу
життя серед дітей і дорослих.
Створення належних умов для розвитку
спорту, пропаганди здорового способу
життя серед дітей і дорослих.
Створення нових робочих місць,
поповнення бюджету громади, якісне
опалення об’єктів соцкультпобуту.

