
 

 

 

  



 

Новомосковськ розташований у долині річки Самара в межах 

Придніпровської низовини, якій відповідає тектонічна структура – 

Дніпровсько-Донецька западина, складена осадовими гірськими породами 

палеогенової системи. В межах міста знаходяться поклади кам’яного вугілля, 

природного газу. Дніпровський артезіанський басейн, на якому стоїть місто 

– це запаси прісних та мінералізованих вод. Площа міста – 3600 га. Воно 

територіально розподілене на 6 мікрорайонів.  

 

В місті мешкає 70,6 тис. чоловік. В центрі зайнятості перебуває  

606 безробітних мешканців міста (102,7% минулорічних показників). В 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на обліку перебувало 

590 безробітних.  

 

Промисловість м. Новомосковська представляють великі та середні 

підприємства, що відносяться до переробної промисловості (ПАТ «Інтерпайп 

Новомосковський трубний завод», ТОВ «Новомосковський посуд»,  

ТОВ «Дніпровський хлібокомбінат № 11», ТОВ «Південтранс-будкомплект», 

ТОВ «Дніпро-контакт», ТОВ «Мендєлєєв Лаб» та інші) та сфери виробництва 

і розподілення газу та води (КП «Новомосковськтеплоенерго»,  

КП «Новомосковськ водоканал»). Підприємства сфери малого бізнесу 

займають незначну частку в обсягах виробництва промислової продукції у 

місті. В 2018 році промисловими підприємствами реалізовано продукції 

(товарів, послуг) на суму 2591,4 млн грн. 

 

У 2017 році загальна кількість підприємств по місту склала 372 одиниці. 

Кількість малих підприємств становило 346 одиниць, у 2018 році відбудеться 

збільшення цього показника до 350 одиниць, що більше показника 2017 року 

на 1,2%. Кількість середніх підприємств за 2017 року становить 25 одиниць, у  

2018 році очікується, що кількість підприємств збільшиться на 12,0% та  

досягне показника 28 одиниць.  
У 2017 році зросла кількість найманих працівників у середньому 

підприємництві на 12,7% в порівнянні з показниками 2016 року. 

  



З метою забезпечення дітей м. Новомосковська освітніми послугами в місті 

функціонує 9 дошкільних, 16 загальноосвітніх закладів, 2 навчально-

виховних комплекси, 2 позашкільних заклади . 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти, керівництвом міста створено комунальну 

установу «Інклюзивно-ресурсний центр». 

За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

заміна вікон, дверей та утеплення стін,встановлення систем пожежної 

сигналізації, тощо.  

Також було проведено: 

 Реконструкцію спортивного майданчика СЗШ № 2 по вул. 

Калнишевського,19в м. Новомосковськ на суму 3565,6 тис. грн. 

 Капітальний ремонт, благоустрій території СЗШ №2 на суму  

1485,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт приміщення кімнати психологічного 

розвантаження та проведення занять за інклюзивною формою 

навчання №8, 15 на суму 750,0 тис. грн. 

 Облаштування та ремонт ресурсних кімнат по СЗШ №6, 8 –  

1100,0 тис. грн. 

Реалізація цих проектів дала змогу забезпечить комфортне перебування 

учнів та працівників на території закладів, створено належні умови для 

отримання  освітніх послуг. Це позитивно впливає на безпеку дітей при  

перебуванні дітей на території закладу. 

 

У м.Новомосковськ знаходиться 2 медичних заклади: КЗ «Новомосковська 

ЦМЛ» та КНП «Новомосковський міський центр ПМСД», 9 амбулаторій 

ЗПСМ. 

КНП «Новомосковський міський центр ПМСД» 2018 року підписав з 

Національною службою здоров’я України договір «Про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій». 

За звітний період виконані поточні та капітальні  ремонти приміщень, заміна 

вікон, дверей, покрівель тощо. 

Також було проведено: 

 Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №4 по вул. Українська,12 на 

суму 3509,2 тис. грн. 

 Оснащення амбулаторій, реанімаційного, кардіологічного, 

пульмонологічного, гінекологічного та рентген відділень, 

діагностичного центру на загальну на суму 3653,3 тис. грн. 



 Капітальний ремонт лікувального корпусу інфекційного відділення 

комунального закладу «Новомосковська центральна міська лікарня» по 

вул. Сучкова, 40, на суму 9019,3 тис. грн. 

 Капітальний ремонт даху терапевтичного відділення по вул. 

Українська, 12 – 245,1 тис.грн. 

 Капітальний ремонт частини лікувального корпусу хірургічного 

відділення комунального закладу «Новомосковська центральна 

лікарня» по вул. Сучкова, 40 – 1169,5 тис. грн. 

 

За кошти місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту та здорового 

способу життя та  покращення умов дозвілля дітей у 2015-2018 роках було 

придбано та встановлено 8 спортивних дитячих майданчика на загальну на 

суму 505,9 тис. грн. 

 

В місті функціонує 12 закладів культури: 3 клубні заклади; 1 культурно-

освітній дитячо-молодіжний центр; 1 міська центральна бібліотека; 1 дитяча 

міська бібліотека; 4 бібліотеки-філії; 1 міська школа естетичного виховання 

ім.М.Бровченка; Міський історико-краєзнавчий музей ім.П.Калнишевського. 

 У звітному періоді проведено Капітальний ремонт системи опалення 

філії № 1 Новомоскоської ЦБС, використано 23,1 тис. грн. 

 Капітальний ремонт Новомосковської школи естетичного виховання 

ім. М. Бровченка, використано 3882,3 тис. грн. 

 Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень 

Новомосковського міського будинку культури ім. О.Гончара, 

використано 1966,2 тис. грн. 

 Придбано і встановлено дитячий ігровий майданчик біля 

Новомосковського міського будинку культури ім. О.Гончара, 

використано 110,8 тис. грн. 

 Придбання вузла обліку теплової енергії – 18,6 тис. грн. 

 Для забезпечення якісного звукового оформлення міських свят, 

фестивалів, конкурсів, творчих звітів та інших культурно-

мистецьких заходів. Придбано 2 радіомікрофони та 1 ноутбук, 

икористано 16,7 тис. грн. 

 Проведено реекспозицію музейної виставки Новомосковського 

історико-краєзнавчого музею ім. П.Калнишевського, сучасне 

оснащення виставки. Оформлено виставку філії Новомосковського 

історико-краєзнавчого музею ім. П.Калнишевського «Зала воїнів-

інтернаціоналістів» сучасними технічними засобами. Придбано 

технічні засоби (ноутбук, комплект мультимедійного обладнання: 

проектор, акустична система, звукова плата, проекторний екран),  

5 вітрин виставкових. Використано 24,9 тис. грн. 

 Проведено обстеження, інвентаризацію та підготовку облікових 

карток на 11 памяток архітектури, використано 29,5 тис. грн. 



 Придбано світлове обладнання, акустичну систему, активний мікшер, 

використано 79,9 тис. грн. 

 Придбано 12 демонстративних дошок, шахів та шахових фігур –  

10 шт., годинників – 10 шт., придбання спортивного приладдя –  

11 шт. та настільних ігор – 15 шт., придбання костюмів для 

новорічно-різдвяного вертепу – 8 шт.. Використано 50,6 тис. грн. 

В 2017 році для забезпечення якісного звукового оформлення міських свят, 

фестивалів, конкурсів, творчих звітів та інших культурно-мистецьких заходів. 

Придбано 2 ноутбуки, 2 системні блоки, 6 акустичних систем., використано 

321,6 тис. грн. 

За рахунок власних надходжень від батьківської плати школи естетичного 

виховання здійснюється придбання техніки, музичних інструментів, 

компьютерної техніки. Придбано системний блок – 2 шт., ноутбук – 1 шт., 

тепловентилятор – 1 шт., електрогітари – 2 шт., акустична система – 3 шт., 

мікшерний пульт – 1 шт., кондиціонер – 1 шт., акордеон – 1 шт. Використано 

134,8 тис. грн. 

У звітному періоді книжковий фонд Новомосковської міської 

централізованої бібліотечної системи поповнився 3075-ма примірниками на 

суму 125,1 тис. грн. 

 

З метою безперебійного водозабезпечення мешканців міста виконано 

будівництво водоводу по вул. Челюскінарозпочате в 2014 році за рахунок 

коштів місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість складає  

486,24 тис. грн. 

 В 2016 році закінчено будівництво водоводу по вул. Б.Хмельницького, 

Курченко, Крупської, Чкалова, освоєно 2,3 млн грн. бюджетних коштів. 

Водовід забезпечуватиме питною водою мешканців прилеглих вулиць. 

 В 2016 році закінчено будівництво водоводу по вул. Жлуктенко. 

Загальна кошторисна вартість складає 486,24 тис. грн. 

 На території м.Новомосковська по вул. Г.Зелінського (Жовтнева) за 

кошти місцевого бюджету, проведено реконструкцію каналізаційного 

колектору на суму 1020,0 тис. грн. 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2016-

2017 років реалізовані проекти з капітального ремонту вуличного освітлення 

протяжністю 17,67 км на наступних вулицях міста: З.Бєлої, Спаська, Сучкова, 

2-га Набережна, пров. Толстого, пров. Новомосковський, Малютіна, освоєно 

близько 3618,4 тис. грн. 

 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

капітальний ремонт доріг місцевого значення: у 2015 році – 914,0 м на суму 



2064,3 тис. грн, у 2016 році – 4835 м на суму 5370,7 тис. грн; у 2017 році – 3659 

м на суму 6716,0 тис. грн; за 9 місяців 2018 року – на суму 9075,7 тис. грн, що 

більше показника 2017 року на 35,1%  та більше на 69,0% до 2016 року). 

 

На сьогоднішній день через ЦНАП надається 144 адміністративні послуги. 

У липні 2018 року створено віддалене робоче місце для роботи 

адміністратора. Для порівняння: протягом 2015 року адміністраторами 

центру було надано 2447 послуг заявникам, протягом 2016 року – 4613, у 

2017 році – 9081. А станом на сьогоднішній день з початку 2018 року вже 

надано 9900 адміністративних послуг. 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ІМ. СУЧКОВА (ПРИБЕРЕЖНА ЗОНА) 

 
Укріплення берегової смуги з метою благоустрою берегової частини парку. 

Загальна довжина благоустрою та укріплення берегу складає 158 м. Загальна 

кошторисна вартість складає 921,7 тис.грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НОВОМОСКОВСЬКОГО  

МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ІМ.О.ГОНЧАРА 

 



Забезпечено належне функціонування та поліпшення естетичного вигляду 

міського будинку культури ім.О.Гончара по вул. Сучкова 116. Загальна площа 

приміщення 2334 м2. Загальна кошторисна вартість (2015-2018р.) складає 

1966 тис. грн. 

 

ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 

ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ.СУЧКОВА,116, ВУЛ. З.БІЛОЇ, 156Б 

 
Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків за адресами 

вул.Сучкова, 116 та вул. З.Білої, 156б дозволили створити сприятливі умови 

щодо розвитку рухової активності дітей. Покращення умов дозвілля для 

мешканців мікрорайонів. Загальна кошторисна вартість складає  

159,6 тис.грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 

 
Основною метою є покращення стану дорожнього покриття протяжністю 

755 м. Загальна кошторисна вартість складає 3396,0 тис. грн. 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ №4 

 
В існуючий амбулаторії ЗПСМ №4 було проведено капітальний ремонт 

приміщення та на її базі створено ще одну нову амбулаторію ЗПСМ №8 за 

адресою: м.Новомосковськ, вул. Українська,12.  

Загальна площа будівлі 912,7 м2. В амбулаторіях надається повний спектр 

первинної медичної допомоги населенню міста чисельністю міста 15,3 

тис. осіб, з них дітей до 18 років – 2,7 тис. осіб. Загальна кошторисна 

вартість (2015-2016р.) складає 3509,2 тис. грн. Амбулаторії оснащенні 

медичним обладнанням, меблями, медичними виробами, відповідно до 

встановлених вимог на загальну суму 139,4 тис. грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СЗШ №2, 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ 

 
Проведено капітальний ремонт СЗШ №2 з утепленням фасаду будівлі та 

реконструкція спортивного майданчику, який став повноцінним полем зі 

штучним покриттям для міні-футболу. 

У школі навчається 373 учня у 16 класах. Основною метою проведення 

капітального ремонту є створення безпечних, належних умов для 

отримання освітніх послуг середньої освіти. Загальна кошторисна вартість 

по капітальному ремонту та благоустрою території СЗШ №2 за період 

2016-2017рр. складає 1485,0 тис.грн. 



 
Реалізація проекту щодо реконструкції спортивного майданчику СЗШ №2 

спрямована на створення умов для розвитку та популяризації спорту та 

здорового способу життя.  

Загальна кошторисна вартість складає 3565,0 тис. грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НОВОМОСКОВСЬКОЇ ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ІМ. М.БРОВЧЕНКА 

 
У 2017 році було закінчено капітальний ремонт Новомосковської школи 

естетичного виховання ім. М.Бровченка, яка має три відділення: музичне, 

художнє та госпрозрахункове, в яких працює 7 відділів. Реалізація проекту 

передбачала поліпшення естетичного вигляду будівлі загальної площі  

1154 м2 та належних умов функціонування. Відремонтовано: покрівля –  

1264 м2, утеплення фасадів -651 м2, заміна вікон – 132 м2, заміна дверей –  

97 м2, ремонт стелі-350 м2 та інше. Загальна кошторисна вартість складає 

3882,3 тис. грн. 

 

 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ КЗ «НОВОМОСКОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

 
Проведено капітальний ремонт лікувального корпусу інфекційного 

відділення комунального закладу «Новомосковська центральна міська 

лікарня» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: вул. Сучкова, 40. 

У будівлі лікувального корпусу інфекційного відділення розташовані  

2 стаціонарних відділення – інфекційне на 40 ліжок та кардіологічне на  

30 ліжок. Проведення капітального ремонту дозволить розмежувати потоки 

хворих, відокремити інфекційне відділення  від кардіологічного, та 

забезпечити тим самим надання допомоги мешканцям міста згідно 

стандартів. Щорічно в інфекційному відділенні отримували лікування 

близько 900 дітей та 700 дорослих, у кардіологічному відділенні перебувало 

-750 хворих. Загальна кошторисна вартість (2017-2019рр.) складає  

9019,3 тис. грн. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ 

ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КЗ «НОВОМОСКОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

У 2017 році проведено капітальний 

ремонт частини лікувального корпусу 

хірургічного відділення  

КЗ «Новомосковська ЦМЛ» ДОР», вул. 

Сучкова, 40, м.Новомосковськ.  

Проектом передбачено забезпечення 

доступності отримання медичної 

допомоги в цілодобовому стаціонарі, 

підвищення якості медичного 

обслуговування. Загальна кошторисна 

вартість складає (2017-2018 рр)  

1169,5 тис. грн. 

 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ГЕРОЇВ 

  
Основні види запланованих робіт по реконструкції площі Героїв: 

будівництво фонтану (споруда складної форми, будівля одноповерхова 

заглиблена, 427 м2), покриття тротуарною плиткою – 16790 м2, озеленення – 

8637 м2 (насадження декоративних дерев, ялинок – 195 од., декоративних 

кущів та квітів – понад 2500 од.). Також проектом передбачено сучасне 

освітлення, улаштування зон відпочинку для населення з лавками, пандуси 

для доступу на територію маломобільних груп населення, місця для 

тимчасового паркування легкових автомобілів, встановлення камер 

спостереження. 

Термін реалізації проекту 2017-2018 роки. Реалізація даного проекту має 

соціальний ефект – поліпшення умов проживання, відпочинку та 

благоустрою для 70 тис. мешканців м. Новомосковська. Місто отримає нову, 

сучасну, збудовану за європейськими стандартами центральну площу та 

сучасний «музичний» фонтан. Загальна кошторисна вартість складає майже 

82,0 млн грн. 
 

ПРОДОВЖЕННЯ РЕСТАВРАЦІЇ СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО СОБОРУ 

Перлиною Присамар’я є Свято-

Троїцький собор, який 

розташований в м.Новомосковськ. 

Собор побудовано в 1772-1779 рр., 

він є пам’яткою, занесеною в 

Державний реєстр національного 

культурного надбання, відноситься 

до споруд дерев’яної народної 

архітектури. Собор знаходився в 

аварійному стані та потребував 

негайної реставрації. В 2012 році 

розпочато реставрацію об’єкту 

«Троїцький собор м.Новомосковськ, реставрація», кошторисна вартість 

складала 29,1 млн грн. 

  



 

Основною метою є примноження економічного потенціалу міста , 

забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями 

розвитку території:  

 

Місто Новомосковськ – місто конкурентоспроможної економіки.  
Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

 сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення місцевого бюджету; 

 підвищення конкурентоспроможності економіки міста (модернізація 

базових виробництв, представлення експортного потенціалу міста під 

час презентаційних заходів, поширення комерційних пропозицій 

підприємств міста через торгівельно-економічні місії, інші 

дипломатичні канали); 

 створення сприятливого інвестиційного клімату (сприяння розвитку 

інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території 

міста; визначення пріоритетів інвестиційного розвитку; сприяння 

підвищенню іміджу міста як території, привабливої для інвестування і 

співробітництва; підготовка інвестиційних проектів); 

 підвищення рівня та якості життя мешканців міста. 

 

Вода питної якості в місто Новомосковськ подається від водопровідних 

мереж м.Дніпро по водогону діаметром 1000 мм з залізобетонних труб (в 

одну нитку ) протяжністю 22.1 км на водопровідну насосну станцію 3 підйому 

(ВНС №3). Водовід введений в експлуатацію у 1980 році і є повністю 

замортизованим. Тому виникнення аварійних ситуацій на водогоні 

приводять до вимушеної зупинки водопостачання міста. 

Альтернативних джерел водопостачання міста не існує. 

Зношеність каналізаційних мереж складає 70% ,витоки з яких, крім 

забруднення прилеглих територій житлових масивів, обумовлюють також 

підтоплення ґрунтовими водами, а звідси і забруднення природних 

водоймищ, що в свою чергу приводить до вимушеної зупинки системи 

водопостачання. 

Для досягнення стабільної санітарно-епідеміологічної і екологічної ситуації в 

м. Новомосковську необхідно виконати заходи, що дозволять стабілізувати 

роботу каналізаційних мереж міста. 



На мікрорайоні Кулебівка у місті Новомосковську склалися вкрай важкі 

обставини стосовно навчання дітей. 

Неповна середня школа № 13, яка розташована по вул. Спаській, була  

збудована у 1913 році та розрахована на навчання 300 учнів. Заняття 

проводяться у 2,5 зміни, починаючи з 7-30 та закінчуючи о 19-00, навчаючи 

583 учня у день. Але навіть при такій завантаженості частина дітей відвідує 

школи, розташовані у інших районах міста. 

У 1992 році була розпочата реконструкція зазначеної школи, яка включає у 

себе будівництво нового приміщення поруч з існуючим, та по закінченню 

робіт надасть можливість проводити навчальний процес на сучасному рівні 

з одержанням повної середньої освіти. Крім того, кількість учнів збільшиться 

з 300 до 650 чоловік 

 

Підвищення якості життя громади є передумовою та основною місією влади. 

Розвиток та забезпечення функціонування усіх елементів життєзабезпечення 

міста, насамперед його соціальної складової, дозволить на початковому 

етапі стабілізувати міграцію населення, зробити місто привабливим для 

молодих сімей. 

Складна демографічна ситуація вимагає зусиль на підготовку кадрів іншого 

рівня, створення робочих місць та утримання робочої сили на території 

міста. Значну роль у цьому напрямку матиме розвиток освітньої системи, що 

передбачатиме оновлення матеріальної бази закладів освіти та вирішення 

проблем їх кадрового забезпечення. 

Складовою якості життя є система забезпечення здоров’я громадян міста. 

Якісне медичне обслуговування населення має бути пріоритетом діяльності 

міської влади. 

Ключовою складовою якості життя є створення культурно-мистецької сфери 

духовного розвитку та організація дозвілля громадян. Розвиток культурно-

мистецької, духовної сфер та організація дозвілля громадян забезпечують 

вищий рівень потреб особистості. 

Самобутній вигляд міста, його культурні, освітні, рекреаційні ресурси,  стан 

довкілля-все це є компонентами «якості життя в громаді». 

Рівень комфортності життя громади визначається рівнем розвитку 

комунальної інфраструктури.  

Визначено такі основні напрями: 
 реконструкція та будівництво доріг, ремонт внутрішньо квартальних 

проїздів, поліпшення технічного стану тротуарів, дворових територій та 

внутрішньо-квартальних проїзних доріг; 

 відновлення вуличного освітлення по вулицям міста. 

 розвиток зон відпочинку в мікрорайонах міста, сприяти будівництву 

спортивних площадок. 

 будівництво культурного центру на мкр. Кулебівка. 

 створення муніципального театру. 

 розвиток освіти. 



 реформування системи охорони здоров’я та розвиток системи 

соціальної підтримки населення. 

 розвиток людського капіталу. 

 

Світовий досвід переконливо засвідчує, що для всебічного розвитку 

цивілізації недостатньо лише економічного зростання. Очевидно, що перехід 

до економічного зростання повинен відбуватись на фоні впровадження 

екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів, 

удосконалення механізму управління та контролю у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. Екологічне оздоровлення 

території міста Новомосковська – це питання в нашому місті є одним з 

визначальних для забезпечення розвитку міста. 

Визначено такі основні напрями: 

 забезпечення очищення прибережної зони р. Самара; 

 утримання мережі меліосистеми; 

 зменшення рівня забруднення довкілля (реконструкція каналізаційних 

очисних споруд в місті; утримання зливних дощеприймальних 

колодязів та міської зливної каналізації; реконструкція пункту 

приймання стічних вод на очисних спорудах каналізації ВУВКГ (в 

теперішній час в м. Новомосковську відвід гостфекальних стічних вод 

від не каналізованої частини міста виконується в водонепроникні 

вигреби, здійснюються асенізаційним транспортом на поля асенізації. 

Наявним проектом передбачається будівництво зливної станції на два 

машино – місце з подальшою подачею розбавлених стоків насосної 

станції в приймальну камеру очисних споруд міста. Буде поліпшено 

умови проживання 5000 мешканців); 

 інвентаризація та моніторинг зелених насаджень; 

 покращення стану навколишнього природного середовища шляхом 

виконання завдань та заходів Програми охорони навколишнього 

природного середовища в Новомосковську;  

 захист від підтоплення територій . 

 

 

З метою забезпечить належні умови перебування пацієнтів та працівників 

амбулаторії в осінньо-зимовий період, раціональне використання 

енергоресурсів планується проведення капітального ремонту (утеплення) 

фасаду амбулаторії №1 по пров. Волгоградський, 27а.  

 Капітальний ремонт дитячого відділення КЗ «Новомосковська 

центральна міська лікарня» по вул. Сучкова, 40. 

 Придбання рентгендіагностичного комплексу на 3 робочих місця в  

КЗ «Новомосковська центральна міська лікарня». 
 



 Реконструкція ДНЗ «Чебурашка». 

 Реконструкція навчального закладу по вул. Українська, 3. 

 Реконструкція ЗОШ № 13. 
 

 Будівництво культурного центру на мкр.Кулебівка по пров. 

Волгоградському; 

 Відкриття театрального відділення в ШЕВ ім.Бровченка; 

 Ремонт шахового клубу «Дебют»; 

 Будівництво пам'ятника воїнам загиблим в ООС (АТО). 
 

В 2019-2021 роках передбачено реконструкцію систем водопостачання в 

місті загальною протяжністю 9,6 км. Виконання цих робіт поліпшить умови 

проживання майже 6 тис мешканців міста: 

 реконструкція водопровідної мережі по вул. Партизанській; 

 реконструкція водопровідних мереж на перетині вул. Київська – пров. 

Київського з закільцюванням вуличних мереж вул. Крайня – вул. 

Декабристів; 

 будівництво водопроводу по вул. Одеська та Артема з 

закільцюванням 

Крім того, планується реконструкція магістрального водоводу дніпрової води 

диаметром 1000мм від 1-го світлофора пр. Слобожанського (ім. Газети 

«Правда») до ВНС-Ш підйому вул. Сучкова, 118 м. Новомосковськ 

протяжністю 22 км. 
 

В 2019-2021 роках передбачено капітальний ремонт дорожнього покриття 

на 10 вулицях м. Новомосковськ, зокрема на вул. Юрченко, вул. Шаповалова, 

вул. Одеська, вул. Малютіна, вул. Лугова, вул. Толстого (від пров. 

І.Ємельяненка до пров. Толстого та від вул. Спаська до вул. Малютіна),  

вул. Декабристів, вул. Решкутянська, вул. Паланочна. 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПО ВУЛ.З.БЄЛОЇ 

Реконструкція каналізаційних систем розпочата в 2007 році. У 2016 році 

виконано перерахунок кошторисної документації. Реконструкція об’єкту 

призупинено в зв’язку з відсутністю фінансування.  Виконані за проектом 

заходи дозволять забезпечити централізовану систему каналізації и 

подальшу перекачку стоків потужністю 500 м3 на добу. 



 
10000 мешканців буде поліпшено умови проживання . 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МАГІСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДУ ВІД  

ПР. СЛОБОЖАНСЬКОГО М.ДНІПРО ДО ВНС-ІІІ ПІДЙОМУ  

ВУЛ. СУЧКОВА, 118 М. НОВОМОСКОВСЬК 

Мета проекту – забезпечення надійності експлуатації водоводу, підвищення 

якості комунальних послуг, які надаються населенню, створення належних 

умов для сталої роботи міського комунального підприємства 

«Новомосковськ водоканал» передбачається виготовлення робочого 

проекту. Потужність 22,1 км. Водопостачання м. Новомосковська 

виконується від водопровідних мереж м. Дніпро по водогону d=1000 мм. 

Водогін збудований в 1980 році в одну нитку із залізобетонних труб. Водогін 

експлуатується більше 35 років, являється зношеним, зважаючи на те, що 

нормативний термін експлуатації залізобетонних труб 31 рік. 

Альтернативних джерел водопостачання в місті не існує. Від роботи водогону 

д-1000 мм залежить безперебійне водопостачання та санітарне, 

епідеміологічне благополуччя мешканців та інфраструктури м. 

Новомосковську 

 

БУДІВНИЦТВО ПУНКТУ ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ОСК ВУВКГ 

 
Мета будівництва: В теперішній час в м. Новомосковську відвід хозфекальних 

стічних вод від не каналізованої частини міста виконується в водонепроникні 

вигреби, вивозь нечистот здійснюються асенізаційним транспортом на поля 

асенізації. Наявним проектом передбачається будівництво зливної станції на 

два машино – місце з подальшою подачею розбавлених стоків насосної 



станції в приймальну камеру очисних споруд міста. буде поліпшено умови 

проживання 5000 мешканців. Проблема в одержанні кадастрового номера 

земельної ділянки під будівництво. 5000 мешканців буде поліпшено умови 

проживання 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ  

ПО ВУЛ. ОДЕСЬКА ТА АРТЕМА З ЗАКІЛЬЦЮВАННЯМ  

 
Мета проекту будівництво водопроводу з поліетиленових труб, схема 

водопроводу – кільцева. В 2016 році розпочато будівництво виконано  

795,0 тис.грн. В 2017 році будівництво призупинено у зв’язку з відсутністю 

фінансування. Проектом плану на 2019рік передбачається – 3706,2 тис.грн. за 

рахунок місцевого бюджету. 5000 мешканців буде поліпшено умови 

проживання. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОШ № 13 

 
На мікрорайоні Кулебівка у місті Новомосковську склалися вкрай важкі 

обставини стосовно навчання дітей. В 2016 році за рахунок місцевого 

бюджету виконано інструментальне обстеженняконструкцій. 

Неповна середня школа № 13, яка розташована по вул. Спаській, була  

збудована у 1913 році та розрахована на навчання 300 учнів. Але навіть при 

такій завантаженості частина дітей відвідує школи, розташовані у інших 

районах міста. 



У 1992 році була розпочата реконструкція зазначеної школи, яка включає у 

себе будівництво нового приміщення поруч з існуючим, та по закінченню 

робіт надасть можливість проводити навчальний процес на сучасному рівні 

з одержанням повної середньої освіти. Крім того, кількість учнів збільшиться 

з 300 до 650 чоловік. Виконані роботи станом на 01.01.2011 рік: монтаж 

каркасу будови и плит покриття криши, закінчені покрівельні роботи, 

виконана стяжка полов. Необхідно завершити виконання загально 

будівельних та спеціальних робіт, прокладку інженерних мереж, будівництво 

басейну. У 2000 році будівництво призупинено у зв’язку з відсутністю 

фінансування. У 2016 році, за рахунок місцевого бюджету, виконано 

інструментальне обстеження конструкцій будівлі.  

Буде поліпшено умови навчання 650 учням. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (УТЕПЛЕННЯ) ФАСАДУ АМБУЛАТОРІЇ №1 

З метою забезпечить належні умови перебування пацієнтів та працівників 

амбулаторії в осінньо-зимовий період, раціональне використання 

енергоресурсів планується проведення капітального ремонту (утеплення) 

фасаду амбулаторії №1 по пров. Волгоградський, 27а.  

Загальна площа будівлі – 339 м2. Кількість населення, що обслуговує 

структурним підрозділом 7,8 тис. чол., із них дітей до 18 років – 1,6 тис. чол. 

Проведення капітального ремонту забезпечить належні умови перебування 

пацієнтів та працівників амбулаторії в осінньо-зимовий період, раціональне 

використання  енергоресурсів. 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Будівництво набережної по вул. 

Паланочній від житлового будинку № 69 

до вул. Леваневського 

Забезпечення культурних потреб жителів 

міста 

благоустрій Реконструкція парку ім. Сучкова  Забезпечення культурних потреб жителів 

міста  

водопостачан-
ня 

Водопровід по вул. Одеська та Артема з 
закільцюванням – будівництво 

5000 мешканців буде поліпшено умови 
проживання 

водопостачан-

ня 

Реконструкція магістрального водоводу 

дніпрової води  д 1000 мм від 1-го 

світлофора пр. Слобожанського (ім. 

Газети «Правда») до ВНС-Ш підйому  вул. 

Сучкова, 118 

Забезпечення надійності експлуатації 

водоводу, підвищення якості 

комунальних послуг, які надаються 

населенню 

водопостачан-

ня 

Реконструкція водопровідної мережі по 

вул. Партизанській  

Протяжність – 2,0 км; 420 мешканцям, 

яким поліпшено умови проживання 

водопостачан-

ня 

Водопостачання очисних споруд 

каналізації міста від вуличних 
водопровідних мереж на перетині вул. 

Київська – пров. Київського з 

закільцюванням вуличних мереж вул. 

Крайня – вул. Декабристів 

Протяжність – 4,2 км; 560 мешканцям, 

яким поліпшено умови проживання 

водопостачан-

ня 

Реконструкція магістрального 

водопроводу д-500 мм до вул. Сучкова  

Протяжність – 3,2 км; 15000 мешканцям, 

яким поліпшено умови проживання 

дитячі садки Реконструкція ДНЗ «Чебурашка» по вул. 

Велика Ковалівка, 14 

Задоволення потреб населення міста у 

надання освітніх послуг дошкільної освіти 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Юрченко 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Шаповалова  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Одеська 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Малютіна 

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Лугова 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Толстого від пров. 

І. Ємельяненка до пров. Толстого  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги 



дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Толстого від вул. Спаська 

до вул. Малютіна 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Поточний середній ремонт дорожнього 

покриття вул. Декабристів 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Поточний середній ремонт дорожнього 
покриття вул. Решкутянська 

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Поточний середній ремонт дорожнього 

покриття вул. Паланочна 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

каналізація Реконструкція каналізаційних систем по 

вул. З. Бєлої  

Потужність – 500 м3/добу; 10000 

мешканцям, яким поліпшено умови 

проживання 

каналізація Реконструкція каналізаційного колектору 

по вул. З. Бєлої  

Протяжність – 0,7 км; 5000 мешканцям, 

яким поліпшено умови проживання 

каналізація Реконструкція КНС № 2 по 

вул. Дзержинського  

2000 мешканцям, яким поліпшено умови 

проживання 

каналізація Реконструкція КНС №1 по 

вул. Комсомольскій  

2000 мешканцям, яким поліпшено умови 

проживання 

каналізація Захист від підтоплення ґрунтовими 

водами по вул. 8 Березня 

водовід – 2,9 км, 5000 мешканцям, яким 

поліпшено умови проживання 

каналізація Реконструкція пункту приймання стічних 

вод ОСК ВУВКГ 

Потужність 73,9 тис.м3/рік; 10000 

мешканцям, яким поліпшено умови 

проживання 

каналізація Реконструкція мережі зливової 
каналізації від вул. Шевченка до 

автовокзалу, через площу Перемоги 

Протяжність – 1,3 км; 3000 мешканцям, 
яким поліпшено умови проживання 

каналізація Реконструкція напірної каналізації по вул. 

Сучкова у м. Новомосковську 

Протяжність –1,23 км; 30000 мешканцям, 

яким поліпшено умови проживання 

культура Будівництво Культурного центру на мкр 

Кулебівка по пров. Волгоградському  

Забезпечення культурних потреб жителів 

мікрорайону Кулебівка (≈ 30 тис. чол.) 

культура Відкриття театрального відділення в ШЕВ 

ім. Бровченка 

Надання більших можливостей для 

отримання мистецької освіти. 

культура Ремонт шахового клубу «Дебют» Покращення умов розвитку дітей та 

молоді. 

культура Будівництво пам'ятника воїнам загиблим 
в ООС (АТО) 

Виховання патріотизму та любові до 
Батьківщини 

культура Створення муніципального театру Підняття культурного рівня та 

забезпечення потреб у сфері 

театрального мистецтва мешканців міста. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт (утеплення) фасаду 

амбулаторії №1 по пров. Волгоградський, 

27а  

Забезпечення належних умов 

перебування пацієнтів та працівників 

амбулаторії в осінньо-зимовий період, 

раціональне використання  

енергоресурсів. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт дитячого відділення 

КЗ «Новомосковська центральна міська 
лікарня» по вул. Сучкова, 40 

Створення умов (одно та двомісні палати, 

кімнати гігієни для дітей та дорослих, зал 
прийому їжі, цілодобове гаряче 

водопостачання та інше) для лікування 

маленьких пацієнтів з застосуванням 

фізіотерапевтичних процедур  для 

надання реабілітаційних послуг дітям-

інвалідам та організацією денного 

стаціонару 

охорона 

здоров’я 

Придбання рентгендіагностичного 

комплексу на 3 робочих місця в КЗ 

Створення належних умов для лікування 

пацієнтів 



«Новомосковська центральна міська 

лікарня» по вул. Сучкова, 40 

спорт Придбання та встановлення дитячих  

майданчиків 

Покращення умов розвитку дітей та 

молоді 

школи Реконструкція ЗОШ № 13 по вул. 

Спаській, 42 

Кількість учнів збільшиться з 300 до 650 

чоловік 

школи Реконструкція навчального закладу, 

розташованого по вул. Українська, 3 

Задоволення потреб населення міста у 

надання освітніх послуг 

 


