Місто Павлоград займає територію площею 59,3 км 2, що складає 0,01% від
загальної площі країни.
Місто розташоване на перехресті автомобільних та залізничних ліній
міжнародного значення, що дає можливість розглядати Павлоград як
потужний транспортний термінал, який забезпечує функціонування зв’язків
«Постачальник – Виробник – Споживач» в різних комбінаціях. Відстань до
обласних центрів у межах 200 км: Дніпропетровськ – 75 км; Запоріжжя –
102 км; Донецьк – 194 км; Харків – 197 км; Полтава – 215 км.
Ґрунти: найбільш поширені типові чорноземи та солончаки; ґрунти міста
придатні для вирощування зелених насаджень.
Водоносні горизонти: придатні для водопостачання; перший водоносний
горизонт від 1 до 5-10 м; другий водоносний горизонт 5-10 м; підземні питні
і мінеральні води мають важливе значення для життєдіяльності міста.
Лісова зона: довкола міста та на його території є значні масиви соснових
борів. Корисні копалини: кам`яне вугілля, газ (у вугіллі та вільний у породах),
германій, будівельні піски, бетонні піски, бутове каміння, цементна сировина,
цегляно-черепичні глини.
Чисельність наявного населення м. Павлоград складала 105547 осіб.
Чисельність населення, яке перебувало на обліку у службі зайнятості
(протягом звітного періоду) становить 4662 особи (96,6% до 9 місяців
2017 року), з них працевлаштовані 2506 осіб (109% до відповідного періоду
2017 року), брали участь у громадських роботах – 142 особи, проходили
професійне навчання та перенавчання – 219 чол.
Кількість безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, склала
845 чол. (83% до відповідного періоду попереднього року) Кількість вакансій
за професійними групами складає 688 од.
Співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили на кінець жовтня
2018р. визначило навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну
посаду) на рівні 2 осіб.
Місто має потужний промисловий потенціал В Павлограді працює
18 промислових підприємств. Формуючою галуззю для економіки міста
Павлограда є добувна промисловість, що показує значні обсяги реалізації
продукції і представлена підприємствами ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».
Слід зазначити, що обсяги виробництва в цьому виді економічної діяльності
підприємства ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за статистикою відображаються
в Павлоградському районі.

Серед основних секторів переробної промисловості – хімічна промисловість,
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів та
машинобудування. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та
води також є розвиненим сектором економіки міста Павлограда.
У більшості галузей господарського комплексу міста та сферах діяльності
сформувалась стійка тенденція щодо економічного і соціального зростання
Питома вага продукції, яка реалізується промисловими підприємствами,
становить 6,1% від обсягів Дніпропетровської області. Середньорічний обсяг
виробництва промислової продукції складає близько 900 млн грн.
За січень–вересень 2018р. по м. Павлоград введено в експлуатацію житлових
будівель загальною площею 4079 м 2, що становить 177,3% до січня-вересня
2017 року та 2,2% до загального обсягу по області.
У січні–жовтні 2018р. підприємствами м. Павлоград виконано будівельних
робіт власними силами на суму 1 321 805 тис. грн, що складає 13,2% до
загального обсягу виконаних робіт по області.
В місті зареєстровано 8122 суб'єкти підприємницької діяльності, в т.ч.:
фізичних осіб – 4518, юридичних осіб – 3604.
Для вирішення питань підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу діє
міська Програма сприяння розвитку та підтримки підприємництва.
В рамках співпраці бізнесу та влади нашого міста проводяться практичні
заходи: забезпечено систему підвищення освітнього рівня діючим
підприємцям, проводяться навчання основам бізнесу для школярів та
студентів.
Успішно реалізується Концепція розвитку молодіжного підприємництва:
проводяться безкоштовні освітні семінари, тренінги з питань праці,
податкового законодавства та інше за участю спеціалістів фіскальної служби,
Центру зайнятості та Державної служби з питань праці.
З метою здешевлення кредитних ресурсів для підприємців на місцевому
рівні розроблена та діє Програма кредитування бізнесу, в рамках якої
оголошено конкурс бізнес – проектів.

Освіта міста представлена: 20 дошкільними навчальними закладами,
18 загальноосвітніми школами, 4 позашкільними навчальними закладами,
1 міжшкільним навчально-виробничим комбінатом, Західнодонбаським
інститутом «ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління персоналом», Павлоградським коледжом «Національного

технічного університету «Дніпровська політехніка», Павлоградським
медичним коледжом, Західно-Донбаським професійним ліцеєм.
Збереження мережі навчальних закладів забезпечує потреби територіальної
громади міста в отриманні якісної дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти. У загальноосвітніх навчальних закладах здобудуть освіту
11777 учнів, дошкільною освітою охоплено 3692 дітей, позашкільною
освітою – 3415 учнів, отримують професійну підготовку в міжшкільному
навчально-виробничому комбінаті 500 старшокласників.
Ключовим моментом розвитку освіти є розбудова Нової української школи.
У 2018 році за новими програмами навчаються 1378 першокласників.
Робота міської влади направлена на покращення матеріально-технічного
оснащення закладів сфери освіти. Загалом на цей напрямок у
2018 використано понад 9 млн. грн. коштів місцевого бюджету.
Проведено ремонти систем тепло-, водопостачання, ремонт лічильників
тепла, виконано капітальні та поточні ремонти покрівель та інші види робіт.
Реалізуються заходи з протипожежної безпеки. Заклади освіти поступово
оснащуються системою протипожежного захисту.
Третій рік міською владою реалізується проект для підвезення понад
300 дітей з віддалених мікрорайонів міста до місця навчання.
З метою забезпечення дітей дошкільною освітою проводиться реконструкція
ДНЗ та відкриття нових груп. У 2016 році додатково відкрито 1 групу в ДНЗ
№ 3, 2 групи в ДНЗ № 18.
 З вересня 2018 року розпочав свою роботу навчально-виховний
комплекс № 2, в якому три різновікові групи та два перших класи.
Роботи з реконструкції будівлі виконувались за рахунок коштів
обласного бюджету, загальна сума робіт складає 14 млн. гривень, з
міського бюджету виділено 614 тис. грн на придбання меблів,
обладнання та ін.
 За сприяння дитячого фонду ООН «Юнісеф» протягом 2018 року було
відкрито 8 додаткових груп в діючих закладах дошкільної освіти № 5,
11, 47, 60, 61.
В 2017 році вперше в нашому місті на базі Павлоградського міського ліцею
відкрито кабінет психологічного розвантаження для занять дітей з
особливими потребами (вартість робіт – 300 тис. грн).
З квітня 2018 року розпочала свою роботу комунальна установа
«Павлоградський інлюзивно-ресурсний центр». Завданням центру є надання
необхідної корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими
освітніми потребами. Кошти на реорганізацію виділено з державного
бюджету – 568 тис. грн, та з міського – 193 тис. грн. Завдяки ініціативним
працівникам інлюзивно-ресурсного центру, які взяли участь у конкурсі мінігрантів «Громада своїми руками», було відремонтовано приміщення у
закладі загальної середньої освіти № 16 та відкрито філію КУ
«Павлоградський ІРЦ» на селищі ПШС. Загальна сума коштів, що була
витрачена на реалізацію цього проекту, склала 61 тис. грн.

Медичну допомогу населенню міста надають 5 лікувально-профілактичних
закладів: КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда»,
КЗ «Павлоградська міська лікарня №1», КЗ «Павлоградська міська лікарня
№4», КЗ «Павлоградський пологовий будинок», КЗ «Павлоградська
стоматологічна поліклініка. КЗ «Павлоградський протитуберкульозний
диспансер» ДОР» в ІІ кварталі 2018 році був реорганізований у підрозділ
Дніпропетровського ОККЛПО «Фтизіатрія». Пріоритетним напрямком у
роботі галузі охорони здоров’я в 2018 році є реформування системи охорони
здоров’я, реорганізація КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.
Павлограда» шляхом перетворення в комунальне некомерційне
підприємство, створення госпітального округу, реалізація державної
програми «Доступні ліки» по відшкодуванню вартості лікарських засобів під
час амбулаторного лікування пацієнтів.
На сьогоднішній день в структуру первинної медико-санітарної допомоги
входить 9 амбулаторій, які максимально приближені до місця проживання
пацієнтів. За кошти міського та обласного бюджетів всі вони оснащені
сучасною технікою на загальну суму 707,3 тис. грн, що дозволило втілити на
первинному рівні проект медичної інформаційної системи «Helsi».
В місті діє міська програма «Здоров'я павлоградців на 2015-2019 роки», на
реалізацію якої на 2018 рік виділені кошти з міського бюджету в сумі
61,2 млн грн.
В Павлограді всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи
охоплено 33,3% від загальної кількості населення. В місті культивується
43 види спорту, працюють 318 спортивних споруд, щороку проводиться
понад 250 спортивних заходів.
Місто Павлоград має в комунальній власності штучну льодову ковзанку.
Протягом сезону 2015-2018 років ковзанку відвідало близько 24 тисяч осіб.
В місті працює Програма щодо навчання плаванню учнів загальноосвітніх
шкіл. За рахунок коштів міського бюджету у 2016-2018 роках плавальний
басейн відвідало близько 10 тис. дітей.
 У 2017 році відкрито скейт-ленд парк – це комплекс майданчиків для
велосипедистів, скейтерів, занять волейболом, баскетболом,
воркаутом та дитячий майданчик для малюків. Парк з’явився завдяки
конкурсу «Громада своїми руками» від компанії ДТЕК, а також
фінансування з міського та обласного бюджетів. Загальна вартість
парку – 2,1 млн грн, з них 1,3 млн грн – фінансування з міського
бюджету.
 У вересні 2018 року відкрито центр по спортивній роботі для осіб з
інвалідністю
у
«Фізкультурно-спортивному
комплексі
ім.В.М.Шкуренка». На капітальний ремонт приміщення, придбання
меблів та спортивного інвентарю з міського бюджету використано
493 тис. грн.

У м. Павлограді у 2018 році здійснюють діяльність 7 закладів культури:
Міський культурно-дозвільний центр (об'єднує 5 будинків культури),
Павлоградський
історико-краєзнавчий
музей,
Павлоградська
централізована міська бібліотечна система (об'єднує 6 закладів),
Павлоградський драматичний театр ім. Б.Е.Захави, Дитячі музичні школи №1,
2, 3.
З метою підтримки матеріально-технічної бази закладів культури в 2018 році
з міського бюджету використано кошти в сумі 1,4 млн грн.
 Проведені ремонтні роботи на суму 566,2 тис. грн: виділені кошти на
проектно-кошторисну документацію для капітальних ремонтів
Павлоградського історико-краєзнавчого музею, Павлоградської міської
централізованої бібліотечної системи в сумі 55тис.грн; на роботи по
щитовій - реконструкції будівлі Павлоградського драматичного
театру ім. Б.Є.Захави на суму 325,7 тис. грн, замінені вікна в ДМШ №2
- 185,5 тис. грн.
 Головним досягненням стало придбання крісел для концертної зали
Міського культурно-дозвільницького центру на суму 698,6 тис. грн
(міський бюджет), а також облаштування бруківкою припалацової
площі з відкритим сценічним майданчиком і заміною східців
центрального входу спільно з компанією «ДТЕК» у рамках конкурсу
«Громада своїми руками» на загальну суму – 700 тис. грн.
Творчі колективи закладів культури здобули перемоги більш, ніж в
50 Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах.
Ведеться активна робота з питання міжкультурної творчості та інновацій, а
саме участь м. Павлограда у Програмі «Інтеркультурні міста». В рамках цієї
Програми створено проекти: відкритий фестиваль-ярмарок писанок
«Великий день» для єдності родини» з майстер-класами, а також мистецький
фестиваль інструментальної музики, вокалу, хореографії та живопису
«Підношення Фредеріку Шопену». У жовтні 2018 року в місті Павлограді за
підтримкою Ради Європи відбувся Семінар щодо розробки ІСС Стратегії для
міст української мережі.
З метою забезпечення міста якісними послугами з водопостачання та
водовідведення у 2017 році встановлено 8 станцій автоматичного керування
насосними агрегатами на підвищувальних насосних станціях, що не тільки
забезпечує надійність та безперебійність водопостачання в багатоквартирні
будинки міста, а і економить електроенергію до 70 тис. кВт на рік, а це
140,0 тис. грн. В рамках програми «Питна вода» в місті реалізується проект
по знезараженню води та реконструкції водопровідної насосної станції на
майданчику № 4 з впровадженням новітніх технологій доочищення, який
передбачає використання гіпохлориту натрію замість шкідливого хлору.
Вартість проекту 6,8 млн грн, з яких 1,0 млн грн. в рамках співфінансування з
міського бюджету.

Замінено застарілі світильники на сучасні та відновлено зовнішнє освітлення
на 30 вулицях, провулках, прибудинкових територіях багатоквартирних
будинків. Вартість робіт понад 600 тис. грн. Загальна економія витрат на
оплату електроенергії зовнішнього освітлення становила 425 тис. грн в рік
(зовнішнє освітлення у нічний час доби не вимикається).
Завершено роботи по сучасному освітленню пішохідного мосту через річку
Вовча.
У продовження співпраці з Північною екологічною фінансовою
корпорацією (НЕФКО) впроваджено 10 проектів на суму 792,7 тис. євро, а
саме:
 Термомодернізація будівлі загальноосвітньої школи №5. Сума гранту
становить – 318, 2 тис. евро.
 Енергозберігаючий проект у загальноосвітніх школах №1, 4, 7, 9, 11,
18», який включає в себе часткову термомодернізацію та
капітальний ремонт по заміні старих вікон на металопластикові
енергозберігаючі (в шести загальноосвітніх школах міста замінено
1081 вікно). Загальна вартість проекту 8110,3 тис. грн.
 Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги м Павлограда» із заміною дерев'яних вікон і дверей на
металопластикові (замінено 173 вікна). Загальна вартість проекту
987,6 тис. грн.
 Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення автомагістралі
міжнародного
значення
м.
Павлоград
та
мікрорайону
Шахтобудівників. Замінено 142 світлодіодних світильників і 357 ламп
на енергоефективні. Загальна вартість проекту 1864,7 тис. грн.
Завдяки проекту Міністерства соціальної політики та німецького банку
розвитку KfW, Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) впроваджено
проекти:
 Капітальний ремонт та енергоефективні заходи в дитячому
навчальному закладі № 8 «Барвінок». Вартість робіт – 4,0 млн грн.
 Створення житлових умов для ВПО в м. Павлоград по вул. Ливарній,
18 Вартість проекту – 15,0 млн грн.
Прийнята Програма реорганізації системи теплопостачання та застосування
альтернативних засобів опалення в окремих районах міста Павлоград
на 2017-2022 роки.
Введена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у
закладах бюджетної сфери.
 Проведено реконструкцію системи опалення та встановлено
модульні теплові пункти в школах № 7, 11 та міському ліцеї.
Впроваджуються енергоефективні заходи в закладах освіти, охорони
здоров’я, об’єднаннях співвласників багатоповерхових будинків та ін., де
співфінансування проектів проходить з різних джерел.

В 2016-2017 рр. виконано:
 «Будівництво каналізаційного колектору до житлового будинку № 54
по вул. Інтернаціональна», кошторисна вартість – 108 тис. грн;
 роботи
«Реконструкція
КНС-3
з
підвідним
колектором»,
впровадження проекту – 6600 тис. грн.
В 2017 році розроблено проект «Реконструкція аварійних ділянок напірного
колектору по вул. Західнодонбаська, 25а».
Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано
поточний ремонт доріг місцевого значення: у 2016 році – на 37 вулицях на
загальну суму 3,48 млн грн, у 2017 році – на 105 вулицях на загальну суму
8,72 млн грн; за 2018 рік – на 138 вулицях на суму 17,5 млн грн (більше у
2,6 рази до 2017 року та більше у 5,8 раз до 2016 року).
За рахунок коштів обласного бюджету:
 виконано капітальний ремонт вул. Полтавська (10,1 млн грн);
 роботи по реконструкції вул.Успенська (вартість робіт 17,0 млн грн).
Пріоритетним у галузі надання адміністративних послуг є якість та
своєчасність надання таких послуг, за мінімальною кількістю відвідування
заявником Центру надання адміністративних послуг, без особистого
звернення до суб’єктів надання адміністративних послуг. Для цього в ЦНАПі
працює 8 адміністраторів, що на сьогоднішній день є достатнім для
забезпечення безперебійної роботи.
За 2015 рік надано 18,1 тисяч адміністративних послуг, за 2016 рік –
20,3 тисяч, за 2017 рік – 21,5 тисяч, за 10 місяців 2018 року – 16,5 тисяч
адміністративних послуг.
Учасникам АТО надано 4 кімнати у гуртожитках міста учасникам АТО, надано
24 дозволи на розроблення проектної документації на земельні ділянки під
будівництво житлових будинків
Для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного
реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в місті Павлоград
придбано аварійно-рятувальне обладнання та спорядження, впроваджено
комплекс протипожежних заходів в закладах культури, освіти, охорони
здоров’я, спортивних закладах. Створений матеріальний резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків.

«QUEEN-CHAMPION» – ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ ПО ВУЛ. КОМАРОВА

У 2017 році відбулось відкриття скейт-ленд парку по вул. Комарова Парк
отримав не тільки скейт-ленд парк з комплексом майданчиків для
велосипедистів, скейтерів, занять волейболом, баскетболом, воркаутом, а й
дитяче містечко та нове освітлення, лавочки, урни. Відкриття скейт-ленд
парку стало можливим завдяки конкурсу «Громада своїми руками» від
компанії ДТЕК, а також фінансування з міського та обласного бюджетів.
Загальна вартість – 2,1 млн грн, з них 1,3 млн.грн. – кошти міського бюджету.
Спортивні майданчики площею 1800 м2 для тренувань та змагань на
відкритому повітрі спрямовані на зміцнення фізичного та психологічного
здоров’я дітей, учнівської молоді, старшого покоління, а також підвищення
працездатності та отримання позитивних емоцій населення. Кількість
відвідувачів – 150 осіб за день.
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ В МКДЦ «МИР»

У 2018 році переможцем великого гранту 700 тис.грн. конкурсу «Громада
своїми руками» від компанії ДТЕК став проект «Павлоград – культурна
столиця Західного Донбасу – створення комфортних умов в МКДЦ «МИР».

Мета проекту: створення комфортних умов для глядачів, для проведення
дозвілля та сучасного дизайну припалацової площі і фасадної частини
будівлі. Виконано: заміна крісел в глядацькій залі, облаштування бруківкою
припалацової площі з відкритою сценічною площадкою, облаштування
підлоги в глядацькій залі. Фінансування з міського бюджету – 800 тис. грн
(всього – 1,5 млн грн).
ЦЕНТР ПО СПОРТИВНІЙ РОБОТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
«ФСК ІМ.ШКУРЕНКА»

2018 рік. Приміщення площею 124,6 м² призначено для людей з інвалідністю:
відвідування спортивних залів, та залучення максимальної кількості даної
категорії людей до здорового способу життя та змістовного проведення
д
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Облаштовано: консультативний та правовий сервіс «Е-послуги», арт-простір
«Тепло», «Бібліоняня 3+», кіноклуб тощо.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ПОЛТАВСЬКОЇ

У 2014-2015 роках виконано роботи з заміни дорожнього покриття вул.
Полтавська загальною протяжністю 2,36 км. Фінансування з обласного
бюджету – 13,3 млн грн, з міського – 153 тис. грн. Реалізація проекту
дозволила покращити благоустрій міста, підвищити безпеку дорожнього
руху.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ УСПЕНСЬКА

Реалізація проекту – 2016-2017рр. Фінансування з обласного бюджету –
16 млн. грн, з міського – 1,3 млн. грн. Вулиця Успенська (2,094 км) є дорогою,
що суміщається з дорогою загальнодержавного значення Мерефа – Лозова
– Павлоград, по якій проходять маршрути руху транзитного транспорту.
Виконання робіт з реконструкції дозволило покращити умови руху
транспорту та підвищити безпеку дорожнього руху.

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 5

Сума гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
становить 318,2 тис. євро. В рамках проекту реалізовано комплекс заходів,
спрямованих на підвищення ефективності використання теплової енергії, так
як її частка у витратах на оплату використаних енергоресурсів найбільша
(83%), а динаміка зростання тарифів найстрімкіша. Повністю виконані роботи
по заміні вікон і зовнішніх дверей на енергоефективні, утепленню цоколя,
заміні ламп розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні лампи,
утепленню стін, встановленню індивідуального теплового пункту. Втілені
заходи сприяють скороченню використання енергетичних ресурсів,
поліпшенню клімату в приміщенні будівлі.
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ № 1, 4, 7, 9, 11, 18
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вартість
проекту
8110,3
тис.грн.
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часткову термомодернізацію та
капітальний ремонт по заміні
старих вікон на металопластикові
енергозберігаючі
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використання
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ресурсів та поліпшенню умов
перебування
в
ний
дітей,
вчителів та інших співробітників.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО ПАРКУ
Кошторисна вартість робіт склала майже 5 000 тис. грн. Дитячий парк у
центрі міста реконструювали протягом весни 2018 року. Відтепер в
оновленому парку є нові сучасні ігрові комплекси, гойдалки, гірки, територія
під комплексом викладена спеціальним покриттям, при падінні на яке ризик
травмувань набагато нижчий, ніж при падінні на бруківку чи асфальт.

До того у парку виклали новий газон та встановили ліхтарі, безпосередньо
ігрову зону відмежували парканом.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІШІХОДНОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ВОВЧА

Фінансування з обласного та місцевого бюджетів склало 12,1 млн. грн. По
проекту виконано роботи з реконструкції 81,23м мосту, влаштування
зовнішнього освітлення, передбачені заходи для маломобільних груп
населення. Павлоградський міст не ремонтувався півстоліття, за цей час він
став аварійним. До того ж, був незручним. Щоб пройти по мосту, пішоходам
доводилося долати сходи.
Після реконструкції, проведеної протягом 2017 року, висоту мосту знизили
вдвічі - шість метрів заввишки. Облаштовано зручні підходи з берега,
зроблено систему освітлення. Оновлена споруда зручна і для людей з
обмеженими можливостями, і для мам з колясками та дозволила мешканцям
міста безперешкодно потрапляти на територію парку ім. 1 Травня, який є
улюбленим місцем мешканців міста.
У 2018 році за кошти міського бюджету КП «Павлоград-Світло» втілено
другий етап проекту архітектурного підсвічування пішохідного мосту.
Освітлення охопило довжину всієї конструкції.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОВУЛКУ ГОЛУБИЦЬКОГО

Установили лавки, вазони, ліхтарі, а також історичну скриню, яку працівники
місцевого історико-краєзнавчого музею знайшли під час ремонтних робіт.
Поруч зі скринею заклали капсулу із посланням до нащадків, аби вони
берегли мир і розбудовували місто. Загальна вартість впровадження заходів
по проектам 9,3 млн грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЗШ № 2 (КОРПУС 2) ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО
ПЕРЕВЕДЕННЯ НВК № 2

Роботи з реконструкції будівлі виконувались за рахунок коштів обласного
бюджету, загальна вартість робіт – 14,0 млн грн, з міського бюджету виділено
614 тис. грн. Завдяки впровадженню проекту вирішується питання
влаштування дітей до закладів дошкільної освіти у центральній частині міста.
З 01.06.2018р. відкрито три різновікових групи для дітей дошкільного віку та
два перших класи.
МОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ –
ВПРОВАДЖЕННЯ «СВІТЛОВОЇ ВІЗИТНОЇ КАРТКИ МІСТА»

В 2018 році завершено впровадження заходів по проекту «Модернізація
(реконструкція) мережі зовнішнього освітлення із застосуванням
енергозберігаючих технологій - впровадження «світлової візитної картки
міста» – демонстраційного зразка ділянки мережі вуличного освітлення
автомагістралі міжнародного значення по вул. Дніпровська (від вул.
Успенська до вул. Куйбишева)». Виконано роботи з встановлення
енергозберегаючих світильників у кількості 414 шт. Кошторисна вартість
робіт склала 2,7 млн грн. (2016-2018рр.)

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:
Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:
сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця,
розширить базу оподаткування та наповнення міського бюджету;
збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій;
зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті;
підвищення рівня та якості життя мешканців міста.

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою
соціальної політики міста. Цей напрям передбачає стабілізацію

демографічних процесів через створення на території міста умов щодо
якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного
забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію
діяльності
місцевого
населення,
реалізацію
місцевих
ініціатив,
впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад.
Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення
системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та
комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення
якісного функціонування навчального процесу, формування та розвиток
туристичних продуктів: історичного, пізнавального та екологічного туризму.
Екологічна політика міста спрямована на збереження безпечної для
існування живої та неживої природи навколишнього середовища, на захист
і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
довкілля, на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на
охорону, раціональне використання природних ресурсів.

Планується виконати:
 проведення перевірки дотримання перевізниками вимог умов договору
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом Правил
дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів, технічного стану
транспортних засобів по факту;
 обстеження пасажиропотоку (повний моніторинг) на усіх автобусах,
що курсують на маршрутах загального користування;
 вжиття заходів по перевірці стану легалізації таксі в м. Павлограді, в
тому числі стану офіційного працевлаштування водіїв та
проходження перевірки технічного стану транспортних засобів;
 проведення роботи по впровадженню електронного квитка, як єдиної
системи оплати;
 обстеження стану дорожнього покриття з метою встановлення
аварійних ділянок та необхідності вжиття заходів щодо покращення
стану огляду дороги та дорожніх знаків під час курсування (руху)
транспортного засобу;
 вжиття заходів щодо впровадження нового міського маршруту
(проведення обстеження, встановлення пасажиропотоку, тощо);
 проведення конкурсу на міські пасажирські перевезення за маршрутом
№ 18.
За рахунок коштів обласного бюджету планується виконати роботи :

 Будівництво пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Хижняка (в
районі житлового будинку № 45) на вул. Дніпровська – 24,0 млн грн;
 Реконструкція дороги по вул. Західнодонбаська – 13,5 млн грн;
 Реконструкція дороги по просп. Шахтобудівників – 12,7 млн грн;
 Капітальний ремонт дороги вул. Соборна – 22,7 млн грн.
 Реконструкція дороги по вул. Харківська – 51,7 млн грн.
За рахунок коштів міського бюджету планується завершити роботи по
об’єктам:
 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги вул. Комарова –
20,3 млн грн;
 Реконструкція дороги між вул. Західнодонбаська, 24 та вул.
Комарова,15 – 2837,8 тис. грн;
 Реконструкція скверу Шевченко – 6400 тис. грн.
На 2019-2021 роки заплановано:
 поточний ремонт пошкоджених кабельних ліній на суму 199,9 тис. грн;
 поточний ремонт ліфтів (вул. Кравченка, 2) на суму 500 тис. грн;
 капітальний ремонт пандусу на суму 208 тис. грн;
 капітальний ремонт ліфтів на суму 500 тис. грн;
 придбання зі встановленням дитячо-спортивних майданчиків на суму
200 тис. грн.
Передбачається введення в експлуатацію житла 6000 м 2, це – садибні житлові
будинки, що будуються за рахунок власних коштів індивідуальних
забудовників.
На території міста Павлоград знаходиться три багатоквартирних житлових
об’єкти, які будуються за рахунок власних коштів підприємств – власників цих
об’єктів і будівництво (реконструкція) яких тимчасово призупинено у зв’язку
з відсутністю фінансування, а саме:
 реконструкція гуртожитку під багатофункціональний комплекс з
розміщенням офісних приміщень і квартир на вул. Достоєвського, 1
(власник ТОВ «Дніпростройпоставка»);
 багатоповерховий житловий будинок на вул. Озерній, 35 (власник ФОП
Самарін І.М.);
 багатоповерховий житловий будинок на вул. Можайського, 2а (власник
ТОВ НВО «Продіс»).

З метою впровадження енергозберігаючих технологій, енергоефективних
заходів на підприємствах господарського комплексу, раціонального
використання енергетичних ресурсів планується:
 реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул. Фестивальна, вул.
Українська, вул. Лесі Українки, пров. Донський, пров. Попова –
1219,0 тис. грн;
 реконструкція мереж зовнішнього освітлення автомобільного мосту
через р. Вовча – 527,1 тис. грн;

 термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт фасаду з
утепленням,
теплова
ізоляція
перекриття,
влаштування
автоматизованого ІТП, влаштування рекуперативної вентиляції,
влаштування вимощення, заміна ламп на енергосберігаючі в ЗОШ №7
по вул. Комарова, 7 – 4597,0 тис. грн;
 капітальний ремонт фасаду з утепленням, влаштування
автоматизованого ІТП, влаштування рекуперативної венти-ляції,
влаштування вимощення, заміна ламп на енергосберігаючі в ЗОШ №4
по вул. Корольова Сергія, 3 – 2930,5 тис. грн;
 капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміною існуючих вікон на
металопластикові енергозберігаючі, теплова ізоляція перекриття,
влаштування автоматизованого ІТП, влаштування рекуперативної
вентиляції, влаштування вимощення, заміна ламп на енергосберігаючі
в ДНЗ №30 по вул. Комарова,17а – 2720,0 тис. грн;
 капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміною існуючих вікон на
металопластикові
енергозберігаючі,
влаштування
автоматизованого ІТП, влаштування рекуперативної вентиляції,
влаштування вимощення, заміна ламп на енергосберігаючі в ДНЗ №11
по вул. Західнодонбаська, 26а – 3145,5 тис. грн;
 Капітальний ремонт з утеплення фасаду амбулатоії №4 КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» по вул.
Челюскінців, 23а – 1462,2 тис. грн;
 капітальний ремонт з заміною вікон на енергозберігаючі та
утеплення фасаду ДНЗ №15 – 3116,3 тис. грн.

 забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими
потребами до освіти;
 здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчальновиховного процесу у відділених населених пунктах до місця навчання
та у зворотному напрямку;
 забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів
державного бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі
загальноосвітні навчальні заклади денної форми навчання
використовують їх у навчально-виховному процесі та підключені до
мережі Інтернет.
Головним напрямом роботи у сфері охорони здоров’я в 2019 році буде
продовження реформування охорони здоров’я, підвищення якості та
доступності медичних послуг на всіх рівнях, насамперед первинної медикосанітарної допомоги.
Медичну допомогу населенню міста надають 5 лікувально-профілактичних
закладів:
КНП
«Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
м.Павлограда», КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР»,

КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР», КЗ «Павлоградський
пологовий будинок» ПМР, КЗ «Павлоградська стоматологічна поліклініка».
Буде продовжено реорганізація лікувальних закладів вторинної ланки у
некомерційні комунальні підприємства, впровадження «Електронної
реєстратури» на вторинному рівні надання медичної допомоги,
продовження приписної компанії до сімейного лікаря, реалізація державної
програми «Доступні ліки» по відшкодуванню вартості лікарських засобів під
час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, по відшкодуванню
вартості препаратів інсулін хворим на цукровий та нецукровий діабет.
З метою переходу на альтернативні джерела опалення будуть розроблені
проектно-кошторисні документації для технічного переоснащення
нежитлових приміщень під встановлення електроопалення та на
будівництво модульних котелень для будівель амбулаторій КНП «ЦПМСД
м. Павлограда». Також, планується завершити утеплення фасаду амбулаторії
ЗПСМ №4 (р-н ПШС).
На підтримку освітянської галузі заплановані видатки з місцевого бюджету у
розмірі 179,9 млн.грн.
Збереження мережі 44 навчальних закладів забезпечує потреби
територіальної громади міста в отриманні якісної дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти.
У загальноосвітніх навчальних закладах здобудуть освіту 11777 учнів,
дошкільною освітою охоплено 3692 дітей, позашкільною освітою –
3415 учнів, отримують професійну підготовку в міжшкільному навчальновиробничому комбінаті 500 старшокласників.
Зростуть видатки на одного учня дошкільника, дитину, яка відвідує
позашкільну установу та міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
На проведення ремонтних робіт, придбання предметів довгострокового
користування, меблів, обладнання передбачено кошти у розмірі 6,6 млн.грн.
Також передбачено 6,45 млн.грн. на реалізацію проектів «Будівництво
модульних котелень» у закладах освіти .
З метою реалізації державної політики у галузі культури, популяризації та
підтримки кращих культурних надбань, розвитку та підтримки народних
традицій, розвитку талантів та здібностей павлоградців. Кошти будуть
спрямовані на проведення та організацію культурно-мистецьких заходів та
реконструкцію Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави.
З метою забезпечення спортивного розвитку людини, буде забезпечено
реалізацію заходів:
 підтримка вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному
виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей;
 збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних
споруд усіх форм власності;
 проведення спортивно-масових змагань з різних видів спорту серед
різних верств населення;

 навчання дітей шкільного віку плаванню.
Планується продовжити роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази
спортивних споруд, а саме:
 реконструкція плавального басейну на селищі «ПМЗ», який
знаходиться на балансі та під охороною комунальної бюджетної
установи «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М.Шкуренка» –
9911,4 тис. грн;
 реконструкція будівлі (під спортивні зали) Позашкільного навчального
закладу «Дитячо-юнацька спортиивна школа» по вул. Героїв України,
4в – 20,0 млн грн.
На виконання природоохоронних заходів за рахунок коштів міського
бюджету планується виконання робіт з поточного ремонту майданчиків ТПВ.
Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для
підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в місті:
 будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-1 до
очисних споруд м. Павлограда-23330 тис. грн;
 будівництво трубопроводу водопостачання по вул.Заводська –
2064 тис. грн; сел. Пенькозавод – 1704,1 тис. грн; вул.Озерна –
4453,2 тис. грн; вул. Селянська, пров. Здоров'я, вул. Франка в м.
Павлоград – 5000 тис. грн;
 реконструкція аварійних ділянок трьох ниток водогону в районі
будинків №416-424 по вул. Дніпровська – 1832,9 тис. грн.

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ»
Оновлення спортивного об’єкту передбачено вперше за півстоліття.
Приміщення, у якому тренувалися важкоатлети, прийшло в занепад.
Проектом реконструкції передбачається повна реанімація будівлі всередині
та зовні: підведення комунікацій, влаштування внутрішніх інженерних мереж,
утеплення приміщення; облаштування двох спортивних залів для занять
дзюдо та важкою атлетикою, роздягалень, душових, туалетів, медичного
кабінету, тренерської.

Передбачається також благоустрій прилеглої території та облаштування
бігових доріжок для занять легкою атлетикою. Це дасть можливість
спортсменам тренуватися у гідних умовах та залучити до занять спортом
більше дітей з мікрорайону
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРІГ МІСТА ПАВЛОГРАД

по просп. Шахтобудівників

по вул. Західнодонбаська

по вул. Соборна (Центральна площа міста)
Проектом заплановано капітальний ремонт дороги, благоустрій всієї
території центральної площі міста з облаштуванням доріжок, оновлення
вуличного освітлення тощо. Реалізація проектів дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку дорожнього руху.
БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ВОВЧА

Будівництво пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Хижняка (в районі
житлового будинку №45) на вул. Дніпровська в м. Павлоград. Впровадження
проекту надасть змогу мешканцям приватного сектору швидше дістатися до
інфраструктури міста, а саме: магазинів, лікарні, пункту поліції, парку та інші.

ДОДАТОК

благоустрій

благоустрій

Будівництво пішохідного мосту через
річку Вовча з вул. Хижняка (в районі
житлового будинку №45) на вул.
Дніпровська
Реконструкцію пішохідного мосту через
річку Кочерга в районі вул. Клубної сел.
Південне.

благоустрій

Реконструкція скверу Шевченка

благоустрій

водопостачання

Реконструкція фонтану по вул. Соборна в
районі Дитячого парку
Реконструкція фонтану на Соборній
площі
Будівництво трубопроводу
водопостачання по вул. Заводська

водопостачання

Будівництво трубопроводу
водопостачання сел. Пенькозавод

водопостачання

Будівництво трубопроводу
водопостачання по вул. Озерна

водопостачання

Будівництво трубопроводу
водопостачання по вул. Селянська

водопостачання

Будівництво трубопроводу
водопостачання по пров. Здоров'я

водопостачання

Будівництво трубопроводу
водопостачання по вул. Франка

водопостачання

Будівництво вузлів обліку на ВНС
майданчик №4 комунального
господарства «Павлоградводоканал» по
вул. Островського, 2. с.
Малоолександрівка
Реконструкція аварійних ділянок трьох
ниток водогону в районі будинків №416424 по вул. Дніпровська

благоустрій

водопостачання
дороги

Реконструкція дороги по вул.
Західнодонбаська

Впровадження проекту надасть змогу
мешканцям приватного сектору швидше
дістатися до інфраструктури міста
Проектом передбачається будівництво
мосту протяжністю 106м для покращення
благоустрою міста та умов проживання
мешканців сел. Південне.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Проектом передбачається будівництво
трубопроводу водопостачання на вул.
Заводська загальною протяжністю 0,810
км.
Проектом передбачається будівництво
трубопроводу водопостачання на сел.
Пенькозавод загальною протяжністю
1,141 км.
Проектом передбачається будівництво
трубопроводу водопостачання на вул.
Озерна загальною протяжністю 2,01км.
Проектом передбачається будівництво
трубопроводу водопостачання
загальною протяжністю 2,51км.
Проектом передбачається будівництво
трубопроводу водопостачання
загальною протяжністю 2,51км.
Проектом передбачається будівництво
трубопроводу водопостачання
загальною протяжністю 2,51км.
Проектом передбачається встановлення
вузлів обліку на ВНС майданчик №4 .

Проектом передбачається заміна 2-х
аварійних ділянок водовода з труби
Д=325мм загальною протяжністю
0,854км.
Проектом передбачається заміна
14485,05м2 – асфальтобетонного
покриття дороги, 3683,21м2 – тротуарних
доріжок, прочистка зливової каналізації.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку
дорожнього руху.

дороги

Реконструкція дороги по просп.
Шахтобудівників

дороги

Капітальний ремонт дороги по вул.
Соборна

дороги

Реконструкція дороги по вул. Харківська

дороги

Реконструкція дороги між вул.
Західнодонбаська, 24 та вул. Комарова, 15

дороги

Реконструкція прибудинкової дороги по
вул. Харківська, 15а

дороги

Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги по вул.
Соборна, 62

дороги

Капітальний ремонт території в районі
буд. 2б по вул. Кравченко
Капітальний ремонт території в районі
буд. 2 по вул. Кравченко
Реконструкція дороги по пров.
Дніпровський
Реконструкція внутрішньоквартальної
дороги по вул. Полтавська, 69
Реконструкція внутрішньоквартальної
дороги по вул. Полтавська, 71
Реконструкція пров. Музейний

дороги
дороги
дороги
дороги
дороги

дороги

Капітальний ремонт дороги між
будинками 38 та 42 по вул. Центральна

дороги

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкової дороги по вул.
Дніпровська, 121

Проектом передбачається заміна
9981,76м2 – асфальтобетонного покриття
дороги, 3439,05м2 – тротуарних доріжок,
прочистка зливової каналізації. Реалізація
проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку
дорожнього руху.
Проектом передбачається заміна
12287,58м2 – асфальтобетонного
покриття дороги, 4052м2 – тротуарних
доріжок, 8495м2 – Соборної площі.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку
дорожнього руху.
Проектом передбачається заміна
41710,25м2 – асфальтобетонного
покриття дороги,4526,3м2 – тротуарних
доріжок, прочистка зливової каналізації.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку
дорожнього руху.
Проектом передбачається заміна
3138,51м2 – асфальтобетонного покриття
дороги,1283,79м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку
дорожнього руху.
Проектом передбачається заміна
1696,45м2 – асфальтобетонного покриття
дороги, 204,351м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку
дорожнього руху.
Проектом передбачається заміна
665,31м2 – асфальтобетонного покриття
дороги,424,63м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Проектом передбачається заміна
2205,30м2 – асфальтобетонного покриття
дороги 284,59м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Проектом передбачається заміна
659,34м2 – асфальтобетонного покриття
дороги 151,19м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Проектом передбачається заміна
1693,96м2 – асфальтобетонного покриття
дороги 202,69м2 – тротуарних доріжок.

дороги
дороги
дороги

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкової дороги по вул.
Дніпровська, 117
Капітальний ремонт
внутрішньобудинкової дороги по вул.
Дніпровська, 119
Капітальний ремонт дороги по вул.
Добролюбова (від перехрестя з вул.
Дніпровська до перехрестя з вул.
Надрічна)

дороги

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкової дороги по вул.
Дніпровська, 133

дороги

Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги по вул.
Можайського, 10
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги по вул.
Підгірна, 1
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги по вул.
Підгірна, 5
Капітальний ремонт дороги вул. Братська

дороги
дороги
дороги

дороги
дороги
дороги
дороги
дороги
дороги

дороги
дороги
дороги
дороги

Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги на вул.
Дніпровська, 551
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги на вул.
Дніпровська, 553
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги на вул.
Дніпровська, 563
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальної дороги на вул.
Дніпровська, 565
Капітальний ремонт
внутрішньобудинкової дороги по вул.
Будівельна, 30
Капітальний ремонт
внутрішьноквартальної дороги від
будинку №10 на вул. Гагаріна до будинку
№14 на вул. Балашовська
Капітальний ремонт частини вул.
Плєханова в м. Павлоград
Капітальний ремонт проїзду від вул.
Плєханова до вул. Івана Богуна
Капітальний ремонт
внутрішньобудинкової дороги по вул.
Преображенська, 2
Капітальний ремонт частини дорогим
вул. Степового Фронту (від вул.
Полтавська до вул. Харківська)

Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Проектом передбачається заміна
3141,85м2 – асфальтобетонного покриття
дороги 349,21м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Проектом передбачається заміна
1113,35м2 – асфальтобетонного покриття
дороги 137,2м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Проектом передбачається заміна
2585,512 – асфальтобетонного покриття
дороги 550,16м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищити безпеку
дорожнього руху.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищити безпеку
дорожнього руху.

дороги

Реконструкція дороги по вул. Комарова

дороги

Реконструкція дороги по вул. Луганська

ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ

Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Іскрівська
(Преображенська), 14
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Шевченка, 73
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Світличної
Ганни, 60
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Залізничників,
5
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Гагаріна, 4
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Будівельна, 22
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Садовніченко,
21
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Ленінградська
(Західнодонбаська), 29
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Ленінградська
(Західнодонбаська), 47
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Комарова, 9
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Комарова, 11
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Сташкова, 1а
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Ленінградська
(Західнодонбаська), 37
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Балашовська,
2
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Садовніченко,
4
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Садовніченко,
6
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул.
Верстатобудівників, 1
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Іскрівська
(Преображенська), 9

Проектом передбачається заміна
20773,83м2 – асфальтобетонного
покриття дороги,4774,55м2 – тротуарних
доріжок. Реалізація проекту дозволить
покращити благоустрій міста, підвищить
безпеку дорожнього руху.
Проектом передбачається заміна
16725м2 – асфальтобетонного покриття
дороги,3730,5м2 – тротуарних доріжок.
Реалізація проекту дозволить покращити
благоустрій міста, підвищить безпеку
дорожнього руху.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків

ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
ЖКГ
каналізація

Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Садовніченко,
19
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Сташкова, 27
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Іскрівська
(Преображенська), 5
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Іскрівська
(Преображенська), 7
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Іскрівська
(Преображенська), 4
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Паркова, 1
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Іскрівська
(Преображенська), 1
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул. Комарова, 2
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Дніпровська,
547
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Будівельна, 4
Капітальний ремонт рулонної покрівлі
житлового будинку по вул. Ленінградська
(Західнодонбаська), 16
Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку по вул.
Достоєвського, 4
Будівництво напірного каналізаційного
колектору від КНС-1 до очисних споруд

культура

Реконструкція приміщення
Павлоградського драматичного театру ім.
Б.Є. Захави по вул. Харківська, 65

культура

Капітальний ремонт фасаду і покрівлі із
заміною вікон і дверей «Виставкового
центру» по вул. Соборна, 109

культура

Благоустрій прилеглої території
«Виставкового центру» по вул. Соборна,
109

культура

Капітальний ремонт експозиційної зали
№3 «Сторінки історії 1917-1941 рр» по
пров. Музейний, 6

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по вул. Фестивальна

Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Поліпшення умов проживання
мешканців житлових будинків.
Проектом передбачається забезпечення
стабільності, надійності, безаварійності і
тривалого терміну експлуатації
колектора.
Реалізація проекту дасть змогу належним
чином інформувати і задовольняти
творчі потреби інтересів громадян, їх
естетичне виховання, розвиток та
збагачення духовного потенціалу.
Проводити вистави для населення та
організацій міста в належних умовах.
Реалізація цього проекту дасть змогу
зберегти зовнішній вигляд старовинної
будівлі для проведення міжнародних,
всеукраїнських та інших виставок.
Реалізація цього проекту дозволить
покращити благоустрій міста та
розмістити наглядацькому майданчику
бойову техніку різних часів з залученням
відвідувачів.
Реалізація цього проекту дасть змогу
провести капітальний ремонт зали для
подальшого проведення реекспозиції
(відтворення подій за сучасними
вимогами періоду 1917-1941рр.) та
збільшить кількість відвідувачів музею.
Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та умови
проживання мешканців

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по вул. Українська

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по вул. Лесі Українки

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по пров. Донський

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення по пров. Попова

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення вул. Шосейна

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення проїзду Волошковий

освітлення

Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення автомобільного мосту через
річку Вовча
Капітальний ремонт мережі
водопостачання та водовідведення в
амбулаторії ЗПСМ № 8 КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги
м. Павлограда» по вул. Нова, 1-А
Капітальний ремонт приміщень в
амбулаторії ЗПСМ № 8 КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги
м. Павлограда» по вул. Нова, 1-А

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я
охорона
здоров’я

Система протипожежного захисту
(система адресної пожежної сигналізації,
система оповіщення про пожежу,
система блискавко захисту) для
амбулаторії ЗПСМ № 8 КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги
м. Павлограда» по вул. Нова, 1-А
Система протипожежного захисту
(система адресної пожежної сигналізації,
система оповіщення про пожежу,
система блискавко захисту) для
амбулаторії ЗПСМ №1, 2 КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги
м. Павлограда» по вул. Соборна, 115
Капітальний ремонт системи опалення
(індивідуальне електричне опалення) в
амбулаторії ЗПСМ №4 КНК «Центр
первинної медико-санітарної допомоги
м. Павлограда» по вул. Челюскінців, 23а
Капітальний ремонт з утеплення фасаду
амбулаторії №4 КЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги м.
Павлограда» по вул. Челюскінців, 23а
Реконструкція неврологічного відділення
головного корпусу стаціонару КЗ
«Павлоградська міська лікарня №4» по
вул. Дніпровська, 541

Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та умови
проживання мешканців
Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та умови
проживання мешканців
Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та умови
проживання мешканців
Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та умови
проживання мешканців
Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та умови
проживання мешканців вул. Шосейна.
Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та умови
проживання мешканців проїзду
Волошковий.
Виконання заходів по проекту дозволить
покращити благоустрій міста та
підвищить безпеку дорожнього руху.
Реалізація проекту дозволить привести
приміщення харчоблоку до відповідних
санітарних умов та покращити умови
праці робітникам.
Реалізація проекту дозволить привести
приміщення будівлі у відповідність до
сучасних вимог, норм та стандартів,
економії бюджетних коштів, зменшення
питомих втрат ресурсів, а також
створення комфортних умов для
перебування в медичному закладі не
тільки пацієнтів, а й працівників.
Реалізація проекту дозволить привести
приміщення будівлі у відповідність до
сучасних вимог, норм та стандартів,
створення комфортних умов для
перебування дітей з особливими.
потребами
Система автоматичної пожежної
сигналізації є основним елементом
комплексу протипожежного захисту
об`єкта.

Система автоматичної пожежної
сигналізації є основним елементом
комплексу протипожежного захисту
об`єкта.
Створення комфортних умов для
перебування в медичному закладі не
тільки пацієнтів, а й працівників.
Створення комфортних умов для
перебування в медичному закладі
пацієнтів та медичних працівників.

охорона
здоров’я
охорона
здоров’я
охорона
здоров’я
охорона
здоров’я

спорт

Капітальний ремонт травматологічного
відділення головного корпусу стаціонару
КЗ «Павлоградська міська лікарня №4»
по вул. Дніпровська, 541
«Капітальний ремонт хірургічного
відділення головного корпусу стаціонару
КЗ «Павлоградська міська лікарня №4»
по вул. Дніпровська, 541
Капітальний ремонт харчоблоку КЗ
«Павлоградська міська лікарня №4» по
вул. Дніпровська, 541
Реконструкція першого поверху
головного корпусу стаціонару під
відділення невідкладної (екстреної)
допомоги та діагностичного відділення,
розташованого по вул. Дніпровська, 541
Реконструкція будівлі (під спортивні зали)
Позашкільного навчального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» по
вул. Героїв України, 4в

спорт

Реконструкція покрівлі будівлі
плавального басейну по вул. Корольова
Сергія, 1в

спорт

Проект спортивно-оздоровчий заклад,
капітальний ремонт спортивнооздоровчого комплексу «Центр» по вул.
Центральна, 1/12

спорт

Реконструкція КБУ «Фізкультурноспортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко»
по вул. Корольова Сергія, 1

школи

Капітальний ремонт з відновлення
системи протипожежного захисту
(система пожежної сигналізації, система
оповіщення про пожежу, система
блискавко захисту) в ЗОШ №17 по вул.
Центральна, 71А
Капітальний ремонт з відновлення
системи протипожежного захисту
(система пожежної сигналізації, система
оповіщення про пожежу, система
блискавко захисту ) в ЗОШ №5 по вул.
Верстатобудівників, 5В
Капітальний ремонт з відновлення
системи протипожежного захисту
(система пожежної сигналізації, система
оповіщення про пожежу, система
блискавко захисту ) в ЗОШ №11 по вул.
Кільцева, 8
Капітальний ремонт спортивної зали
ЗОШ №17 по вул. Центральна,17

школи

школи

школи

школи

Капітальний ремонт з відновлення
системи протипожежного захисту
(система пожежної сигналізації, система

Створення комфортних умов для
перебування в медичному закладі
пацієнтів та медичних працівників.
Створення комфортних умов для
перебування в медичному закладі
пацієнтів та медичних працівників
Створення комфортних умов для
перебування в медичному закладі
пацієнтів та медичних працівників.
Створення належних умов для
комфортного перебування мешканців
міста у закладі охорони здоров’я
Реалізація проекту дасть змогу двом
відділенням ДЮСШ проводити
тренування у належних умовах. Це
відділення важкої атлетики - 3 тренери та
50 учнів, та відділення дзюдо – 1 тренер
та 59 учнів.
Реалізація даного проекту не допустить
подальшого руйнування будівлі. Після
капітального ремонту спортивний
комплекс та плавальний басейн буде
обслуговувати 28700 чол. мешканців
міста та району, з них ВПО 3700 чол.
Реалізація проекту дасть змогу
розширити спортивну базу міста
долучити до занять фізичною культурою і
спортом понад 700 його мешканців,
створення робочих місць.
Створення умов для розвитку і
популяризації спорту та зорового
способу життя, оздоровлення різних
вікових категорій в будь-яку пору року
Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

Реалізація проекту – це розвиток міської
оздоровчої системи дітей шкільного віку
в умовах Західного Донбасу на основі
використання інноваційних технологій.
Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

школи

школи

школи

школи

оповіщення про пожежу, система
блискавко захисту) в ЗОШ № 12 по вул.
Дніпровська, 243
Капітальний ремонт з відновлення
системи протипожежного захисту
(система пожежної сигналізації, система
оповіщення про пожежу, система
блискавко захисту) в ЗОШ №18 з
інтернатним відділенням по вул.
Преображенська, 4а
Капітальний ремонт з відновлення
системи протипожежного захисту
(система пожежної сигналізації, система
оповіщення про пожежу, система
блискавко захисту) в ЗОШ № 9 по вул.
Озерна, 87
Капітальний ремонт з відновлення
системи протипожежного захисту
(система пожежної сигналізації, система
оповіщення про пожежу, система
блискавко захисту) в ЗОШ № 4 по вул.
Корольова Сергія, 4
Реконструкція будівлі ЗШ № 2 (корпус 2)
для подальшого переводу в НВК №2 по
вул. Полтавська, 148

Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

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

