Місто Першотравенськ – місто обласного значення, розташоване в ЗахідноДонбаському регіоні Дніпропетровської області, площею 390 га. Відстань від
міста до обласного центру складає 120 км. З населеними пунктами
Першотравенськ сполучається автотранспортним зв’язком. Межі міста
обмежені землями Петропавлівського району.
Середня чисельність наявного населення за останні десять років становить
близько 28 тис. осіб. Економічно активне населення складає близько 17 тис.
осіб. Станом на 01.12.2018 року в місті Першотравенську зареєстровано
2936 осіб, які прибули на тимчасове проживання до м. Першотравенська з
тимчасово окупованої території України.
Станом на 01.12.2018 рівень зареєстрованого безробіття в місті становить
0,3%, що на 0,1% менше показника минулого року. За сприяння служби
зайнятості були працевлаштовані 528 осіб, що на 4 % більше ніж у 2017 році.
Вугільна промисловість є основною галуззю матеріального виробництва.
Промисловість представлена ВСП «Шахтоуправління Першотравенське»
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» та ТОВ «Першотравенський ремонтномеханічний завод». ШУ «Першотравенське» з року в рік перевиконує планові
показники з видобутку вугілля. За профілем своєї діяльності РМЗ відноситься
до переробної промисловості машинобудівної галузі і займається
виробництвом деталей та механізмів для обладнання і устаткування на
підприємствах видобувної промисловості.
Споживчий ринок міста налічує 194 об’єкти торгівлі з реалізації споживчих
товарів, функціонує 3 ринки на 658 торговельних місць і 17 підприємств
ресторанного господарства.
Прихильність споживачів завоювали популярні у мешканців міста магазини
«АТБ» (ТОВ «АТБ – Маркет», «Варус» (ТОВ «Омега»), «Брусниця»,
ТРК «Терикон».
Підприємництво міста представлене малим та середнім бізнесом, основними
сферами діяльності якого є роздрібна торгівля, побутове обслуговування,
ресторанний бізнес та операції з нерухомим майном. Загальна кількість
суб’єктів господарювання станом на 1 грудня 2018 року становить
828 одиниць, з них: 143 юридичних особи та 685 фізичних осіб-підприємців.

Багато років в аварійному стані перебували каналізаційні мережі міста.
Аварійна ситуація, яка склалася у зв’язку з обрушенням каналізаційного
колектору, загрожувала Першотравенську екологічною катастрофою. Крім
того, це призводило до частого припинення водопостачання міста, що
викликало соціальну напругу серед населення. На вирішення цього питання
керівництво області виділило понад 17 млн грн.
 навесні 2017 року було виконано реконструкцію напірного
каналізаційного колектору від КНС-1 до колодязя-гасителя на вул.
Героїв Космосу, на що спрямовано понад 4 млн грн.
 на реконструкцію безнапірного каналізаційного колектору від будинку
2 на вул. Гагаріна до КНС-1 було направлено близько 13 млн грн.
 Виконано капремонт ділянки зовнішньої каналізаційної мережі на
території школи № 2, яка не мінялася десятки років, а також
відновлено асфальтне покриття. Загальна вартість виконаних робіт
– близько 600 тис. грн. Здійснено реконструкцію ділянки зовнішньої
каналізаційної мережі від буд. 15 до буд. 2, 4 на вул. Гагаріна, на що з
міського бюджету спрямовано 700 тис. грн.
 За кошти бюджету міста проведено заміну аварійних ділянок
водопроводу та каналізації на вулицях Шкільній та Пушкіна на
загальну суму 3,3 млн грн.
 З бюджету міста також було виділено 2,5 млн грн на заміну
16 каналізаційних вводів та капітальний ремонт дорожнього
покриття внутрішньоквартального проїзду на вул. Ювілейній біля
житлових будинків 8, 10, 14, 16.
У 2015 році було продовжено капітальний ремонт асфальтного покриття на
вул. Кобзаря, який розпочали в 2013 році. На це з обласного бюджету було
спрямовано 1,6 млн грн.
 На капремонт ділянки центральної дороги на вул. Чайковського
площею понад 3 тис. м2 з міського бюджету направлено близько 1 млн
грн. Капітально відремонтовано 5 внутрішньоквартальних проїздів
загальною площею 2,6 тис. м2 на суму 640 тис. грн.
 За підтримки облдержадміністрації в 2016 році було капітально
відремонтовано 4 внутрішньоквартальних проїзди на суму 3,8 млн
грн. Ще 4 внутрішньоквартальних проїзди відремонтували за кошти
міського бюджету – 1,2 млн грн.
У Першотравенську в 2018 році при підтримці облдержадміністрації вперше
капітально відремонтували три центральних дороги, на що спрямовано
15,9 млн грн.

 на закінчення капітального ремонту вулиці Кобзаря направлено
2,3 млн грн.
 на капремонт асфальтного покриття на вул. Шкільній – 7,3 млн грн.
реконструйовано вулицю Пушкіна на суму 6,3 млн грн, а в 2019 році
буде здійснено її комплексний благоустрій.
За кошти міського бюджету ліквідовано пустир та облагороджено територію
біля школи №5 на суму понад 700 тис. грн. В цій зеленій зоні для відпочинку
реконструйовано зовнішнє освітлення та пішохідні доріжки, встановлено
лавочки, урни тощо.
У місті Першотравенську функціонує 7 дошкільних закладів освіти,
5 загальноосвітніх шкіл, позашкільний заклад освіти – Центр дитячої
творчості «Надія», Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Першотравенський гірничий ліцей» та «Першотравенська загальноосвітня
спеціалізована школа-інтернат» Дніпропетровської обласної ради».
В 2018 році відкрито КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Першотравенської
міської ради та школу робототехніки.
У 2018 році установами та закладами галузі освіти охоплено 4997 дітей
дошкільного та шкільного віку, в тому числі дошкільними закладами освіти –
1231 особа; загальноосвітніми навчальними закладами – 2952 особи;
позашкільними навчальними закладами – 814 дітей.
На освітню галузь в 2017 році спрямовано 45,4 млн грн коштів міста.
 Виконано капітальний ремонт шиферної покрівлі дитсадка «Білочка»
і м’якої покрівлі дитсадка «Попелюшка» (всього близько 1 млн грн)
Відремонтовано фасад та м’яку покрівлю будівлі «Б» школи №2 –
понад 500 тис. грн.
 Облаштовано територію Центру дитячої творчості «Надія» та
проведено заміну вікон, на що спрямовано близько 1 млн грн.
 За кошти міського бюджету здійснено капітальний ремонт фасаду із
заміною вікон і вітражів дитсадка «Білочка» на суму 190 тис. грн.
На утримання закладів освіти в 2018 році з міського бюджету спрямовано
56 млн грн.
 Капітально відремонтовано покрівлі шкіл № 3 та 5, на що з бюджету
міста спрямовано понад 2 млн грн.
 Відремонтовано частину фасаду школи № 4 – понад 200 тис. грн.
У 2018 році місту виділено субвенції з державного та обласного бюджетів на
загальну суму 5,2 млн грн. Так, з державного бюджету на створення
ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що
потребують інклюзивної освіти, спрямовано 1,1 млн грн; на підтримку
інклюзивної освіти (медіатеки) – 900 тис. грн. З обласного бюджету на
впровадження новітніх технологій (в місті відкрито сучасну школу
робототехніки) – 2,6 млн грн; на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 576 тис. грн. З бюджету

міста на створення умов для «Нової української школи» спрямовано 426 тис.
грн.
У рамках Всеукраїнської програми Марини Порошенко велика увага
приділяється наданню державної підтримки дітям з особливими освітніми
потребами. На облаштування інклюзивно-ресурсного центру спрямовано
993 тис. грн (200 тис. грн – кошти обласного бюджету, 793 тис. грн – міський
бюджет).
Система охорони здоров’я містапредставлена комунальним закладом
«Першотравенська
центральна
міська
лікарня»
ДОР»
та
КНП «Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги». На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги створено
3 амбулаторії загальної практики, де надають медичну допомогу на
первинному рівні.
КЗ «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР» надає
спеціалізовану медичну допомогу на вторинному рівні. Планова ємність
амбулаторно-поліклінічних закладів становить 511 відвідувань за зміну.
Продовжується підтримка медичних закладів міста. Протягом 2016 року на
медичну галузь з бюджету міста спрямовано 7,7 млн грн.
 За цей період проведено капремонт центрального стерилізаційного
відділення і приміщення боксу амбулаторії № 2 Центру первинної
медико-санітарної допомоги, а також капітальний ремонт покрівлі
операційного блоку, приймальні та палати інфекційного відділення,
системи теплопостачання педіатричного відділення Центральної
міської лікарні. Для закладів охорони здоров’я придбано медичне
обладнання довготривалого користування тощо.
 На капремонт амбулаторій № 1 та 2 Центру первинної медикосанітарної допомоги спрямовано понад 550 тис. грн бюджетних
коштів. На зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я та придбання сучасного медобладнання з міського бюджету
спрямовано 665 тис. грн.
 У Центральній міській лікарні капітально відремонтовано
господарчий корпус, здійснено реконструкцію терас головного корпусу
№ 1 та перепланування стоматологічного відділення на загальну
суму близько 750 тис. грн.
З метою електронізування системи охорони здоров’я в медичних закладах
міста впроваджено електронну систему eHealth. Ця система надає широкі
можливості для пацієнтів: обрання свого лікаря; онлайн запис на прийом;
доступ до своєї електронної медичної картки; швидке отримання результатів
аналізів і діагностики; доступ до призначень лікаря та плану лікування тощо.
У місті діє дитячо-юнацька спортивна школа «Шахтар». На сьогодні тут
працює 3 відділення, в яких займаються 215 учнів з різних видів спорту

(футбол, волейбол, бокс). Місто має спортивну інфраструктуру у кількості
56 спортивних споруд, а саме: 1 стадіон, 32 площинних спортивних споруди
(майданчики з тренажерним обладнанням – 8, інших майданчиків – 24, з них
1 – з синтетичним покриттям). У місті є 12 приміщень для фізкультурнооздоровчих занять.
 У рамках проекту «Громада своїми руками» реалізовано великий грант
– здійснено реконструкцію багатофункціонального спортивного
майданчика «Спорт для всіх» на вул. Пушкіна, на що спрямовано понад
3 млн грн. Універсальний спортмайданчик складається з 4-х зон:
комбінований волейбольно-баскетбольний майданчик; тенісний корт;
спортивний майданчик з тренажерами; майданчик для скейтбордінгу.
 У рамках державної програми «Будівництво футбольних полів зі
штучним покриттям в регіонах України» місто отримало кошти на
будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на
території ДЮСШ «Шахтар». Тут встановили огорожу та лавки для
глядачів. На проведення робіт з державного бюджету було виділено
749 тис. грн, з міського – 643 тис. грн.
 Відкрито сучасний спортивний центр «Тайсон», де займаються
спортом дорослі і діти.
Протягом 2018 року в місті встановлено 7 дитячих та дитячо-спортивних
майданчиків. Загалом у Першотравенську нараховується 28 таких
майданчиків, з них 20 – встановлені за останні два роки.
Культурні потреби першотравенців задовольняють Будинок культури молоді
«Україна», Будинок культури «Шахтар», міська бібліотека та школа
естетичного виховання дітей. На базі БК «Шахтар» та БКМ «Україна» створено
і функціонують 14 колективів художньої творчості.
 За кошти міського бюджету протягом 2016-2018 років капітально
відремонтовано гардеробну Будинку культури «Шахтар» – 231 тис.
грн, частину фасаду Будинку культури «Шахтар» на суму 680 тис. грн
та капітальний ремонт сцени глядацької зали Будинку культури
«Шахтар» на суму 850 тис. грн. Придбано сучасну мобільну сцену за
400 тис. грн та музичну апаратуру – понад 350 тис. грн.
З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії
та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 20172018 років реалізовано проект з реконструкції зовнішнього освітлення із
застосуванням енергозберігаючих технологій. Проведено реконструкцію
системи зовнішнього освітлення декількох вулиць приватного сектора міста.
На вирішення цієї давньої проблеми спрямовано 500 тис. грн.

У 2015 році капітально відремонтували 13 покрівель житлових будинків, на
що з міського бюджету спрямовано 2,8 млн грн.
 У рамках соціального партнерства з компанією ДТЕК було виконано
капітальний ремонт двох котлів котельні «Південна» на загальну
суму 3,9 млн грн.
 При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 року за кошти
міського
бюджету
на
котельні
«Південна»
капітально
відремонтовано 2 циркуляційних насоси (1,3 млн грн) та економайзер
котла №2 (близько 1 млн грн).
 Проведено
капітальний
ремонт
ділянки
тепломережі
з
теплоізоляцією протяжністю 422 п.м від буд. 1а до буд. 9 на вул.
Гагаріна на суму близько 500 тис. грн.
 У 2018 році виконано капітальний ремонт екранних і кип'ятильних
труб, каркасу та обмурування котла № 3 на котельні «Південна» на
суму 2,6 млн грн. На котельні «Центральна» було замінено деаератор
на суму 1,1 млн грн.
 У рамках соціального партнерства з компанією ДТЕК проведені
роботи з технічного переоснащення котелень міста. Придбано і
встановлено конденсатну насосну станцію з двох насосів на
котельню «Центральна» та підвищувальну насосну станцію з двох
насосів на – «Південну» на загальну суму 642 тис. грн.
У рамках реалізації Стратегії економічного розвитку міста на період до
2020 року за фінансової підтримки компанії ДТЕК та Першотравенської
міської ради протягом звітного періоду щороку проводився конкурс мінігрантів «Громада своїми руками». За цей період вдалося успішно реалізувати
66 проектів, на що спрямовано кошти в сумі понад 3,3 млн грн (всього було
подано 165 заявок від ініціативних містян для участі в конкурсі).
У 2017 році міською радою була затверджена Програма сприяння
створенню та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 На капремонт покрівлі ОСББ «Сім’я 27-А» (вул. Чайковського, 27-А)
було виділено 300 тис. грн.
 У рамках цієї Програмиу 2018 році виділено 400 тис. грн для проведення
робіт з утеплення фасаду будинку 2 на вул. Гагаріна (ОСББ «Наша
мрія») та 300 тис. грн на відшкодування частини «теплого» кредиту
і придбання матеріалів, а також 162 тис. грн на проведення робіт з
утеплення фасаду будинку ОСББ «Сім’я 27-А».
Вперше в 2017 році придбано 7 квартир для дітей-сиріт за державні кошти
на суму понад 1,5 млн грн. У 2018 році робота в цьому напрямку була
продовжена і було придбано ще 1 квартиру для дитини-сироти.

У будівлі управління праці та соціального захисту населення замінено
92 старих вікна на металопластикові, на що з міського бюджету спрямовано
близько 800 тис. грн. За кошти міського бюджету виконано капітальний
ремонт ґанку будівлі управління праці та соціального захисту населення на
суму 450 тис. грн.
З початку 2017 року започатковано надання грошової допомоги з міського
бюджету найбільш неадаптованим у фізичному плані інвалідам 1 і 2групта
дітям-інвалідам до 18 років, які пересуваються у візках (38 осіб – 125 тис. грн).
Місто взяло участь у проекті «Державне будівництво і підзвітність у Східній
Україні», який фінансує Міністерство закордонних справ Нідерландів. При
співпраці з організацією VNG International та її партнера PAX реалізовано
проект «Партнерство в ім’я розвитку». На його реалізацію місто отримало
грант у розмірі 25 тис. євро. В рамках проекту в Першотравенську пройшли
спортивно-туристичні змагання «Юний прикордонник», творчий конкурс
«Таланти Першотравенська», зустріч-пікнік «ПОМОГАЙ-КА» для дітей з
особливими
потребами
та
міська
спартакіада
«Спортивний
Першотравенськ». Як результат, прийняття довгострокової міської програми
«Партнерство в ім’я розвитку» до 2020 року.
Для
впровадження
енергозберігаючих
заходів
та
підвищення
енергоефективності об'єктів місто отримало грант від Північної Екологічної
Фінансової Корпорації НЕФКО. За грантові кошти на суму близько 4 млн грн
в двох загальноосвітніх школах в № 2 та 4 замінено 260 вікон; в Будинку
культури «Шахтар» – 58 вікон та завершені оздоблювальні роботи. На суму
2,5 млн грн на котельні «Південна» встановлені живильні та конденсатні
насоси, що забезпечує стабільну роботу об’єкта в опалювальний період та
суттєво економить кошти житлово-комунального підприємства.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПО ВУЛИЦІ
КОБЗАРЯ ВІД БУДИНКУ № 6 ДО ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ

У 2013 році було розпочато капітальний ремонт асфальтного покриття на
вул. Кобзаря, але ремонт не було завершено. На продовження робіт у
2015 році з обласного бюджету було спрямовано 1,6 млн грн. У 2018 році на
закінчення капітального ремонту вулиці Кобзаря площею 2,5 тис. м2
спрямовано 2,4 млн грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ. ШКІЛЬНА

Виконано капітальний ремонт асфальтного покриття на вул. Шкільній
загальною площею понад 8 тис. м2, на що з обласного бюджету спрямовано
7,4 млн грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ВУЛИЦІ ПУШКІНА
Проведені роботи з реконструкції вул. Пушкіна, на що спрямовано 6,7 млн
грн. Тут укладено новий асфальт на проїжджій частині площею 2,2 тис. м 2 та
на одному із тротуарів площею 1,4 тис. кв. м. На другому тротуарі площею
1,9 тис. кв. м укладено бруківку. Навесні 2019 року тут буде здійснено
комплексний благоустрій та озеленення території, що довершить її
повноцінне оновлення.

Соціальний ефект: незадовільний стан цих центральних міських доріг
викликав невдоволення у мешканців міста, як у пішоходів, так і у
автомобілістів. Протягом багатьох років тут здійснювався ямковий ремонт,
але він не давав бажаного результату і був недовговічним. Капітальний
ремонт цих доріг виконано вперше за останні 30 років. Завдяки йому
покращився стан міських доріг, створені безпечні та комфортні умови руху
на вулично-дорожній мережі і поліпшився естетичний вигляд міста в цілому.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАПІРНОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ ВІД КНС-1

Багато років в аварійному стані перебували каналізаційні мережі міста.
Зважаючи на досить обмежений фінансовий ресурс у міському бюджеті,
виділити значні кошти на їх реконструкцію не було можливості, тому міський
голова звернулася за допомогою до керівництва області. В 2017 році місту
було виділено понад 17 млн грн на вирішення проблеми, яка загрожувала
Першотравенську екологічною катастрофою.
Навесні провели реконструкцію напірного каналізаційного колектору від
КНС-1 до колодязя-гасителя на вул. Героїв Космосу. На виконання робіт
спрямовано понад 4 млн грн. У ході реконструкції замінено 1,6 тис. метрів
аварійної металевої труби на нову поліетиленову діаметром 400 мм.
КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ
АВАРІЙНОЇ
ДІЛЯНКИ
БЕЗНАПІРНОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ ВІД БУД.2 ПО ВУЛ. ГАГАРІНА ДО КНС-1

На реконструкцію аварійної ділянки безнапірного каналізаційного колектору
від будинку 2 на вул. Гагаріна до КНС-1 було направлено близько 13 млн грн.
Протягом червня-серпня роботи були виконані. Прокладено 732 метри нових
каналізаційних труб високої якості, які мають прослужити місту тривалий час.
На території проведення ремонтних робіт було укладено нове асфальтне
покриття. Завдяки ремонту аварійних каналізаційних колекторів вдалося
підвищити рівень якості надання населенню послуг з водовідведення. Через
аварійний стан каналізаційних мереж доводилося часто припиняти
водопостачання міста, що викликало невдоволення серед населення. До того
ж, 45 житлових будинків, де проживає близько 13,5 тис. мешканців, 2 дитячих
садочки з 410вихованцями та школа, яку відвідує 809 учнів, знаходилися в
небезпечній зоні, де могло статися обрушення грунту.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЛАСУ РОБОТОТЕХНІКИ
В ЗАКЛАДІ ЦДТ «НАДІЯ»

У Центрі дитячої творчості «Надія»
облаштовано сучасну школу
робототехніки. На її створення керівництвом області спрямовані кошти у сумі
2,6 млн грн. Школу робототехніки оснащено сучасним обладнанням –
комп’ютерами, лазерними станками, 3D-принтерами, паяльними станціями
та всіма необхідними комплектуючими. Дітей навчають педагоги, які
отримали відповідну кваліфікацію.
Упровадження в навчання дітей сучасних технологій – це інвестиція в
майбутнє міста та держави. Школа робототехніки користується попитом
серед учнів та їх батьків (наразі її відвідують 105 дітей), адже тут діти
опановують основи програмування, що неодмінно стане їм у пригоді в
майбутньому.
«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РЕСУРСНОЇ КІМНАТИ ТА МЕДІАТЕКИ
В ЗШ № 1 та № 5»

За кошти обласного бюджету в Першотравенських школах № 1 та 5
облаштовано ресурсні кімнати (1,1 млнгрн) та сучасні бібліотеки – медіатеки
(900 тис. грн) для дітей з особливими потребами. Тут діти зможуть
відпочивати і навчатись за індивідуальним планом розвитку в супроводі
корекційного педагога.

СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

З метою надання всебічної допомоги дітям з особливими потребами в місті
створено інклюзивно-ресурсний центр на базі дитячого садочка
«Попелюшка» по вул. Горького, 14а, на що спрямовано кошти обласного та
міського бюджетів на загальну суму близько 1 млн грн. Центр оснащено
сучасними меблями, спеціальною технікою та обладнанням для розвитку
дитини, а також виконано ремонт приміщень. Наразі в центрі займається
34 дитини.
Підтримка дітей з особливими потребами дуже важлива. Сьогодні в місті
налічується понад 1000 дітей цієї категорії. Сучасні медіатеки та ресурсні
кімнати сприятимуть соціальній адаптації дітей з особливими потребами, а
також їх психологічному розвантаженню. В інклюзивно-ресурсному центрі
дітям надається допомога корекційних педагогів, психологів та лікарів, що
сприяє їх всебічному розвитку.
МОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) КОТЕЛЬНИХ
«ПІВДЕННА» ТА «ЦЕНТРАЛЬНА»

З метою підвищення рівня якості послуг з теплопостачання, що надаються
населенню, було проведено ремонтні роботи на котельнях міста.
За кошти міського бюджету на котельні «Південна» капітально
відремонтовано 2 циркуляційних насоси (1,3 млн грн) та економайзер котла
№2 (близько 1 млн грн). На котельні «Центральна» було замінено деаератор
на суму 1,1 млн грн, що забезпечує безперебійне проведення
опалювального періоду.

У рамках соціального партнерства з компанією ДТЕК проведені роботи з
технічного переоснащення котелень міста.
Виконано капітальний ремонт двох котлів котельні «Південна» на суму
3,9 млн грн.; придбано і встановлено конденсатну насосну станцію з двох
насосів на котельню «Центральна» та підвищувальну насосну станцію з двох
насосів – на «Південну» на загальну суму 642 тис. грн. Проведено капітальний
ремонт екранних і кип'ятильних труб, каркасу та обмурування котла № 3 на
котельні «Південна» на суму 2,6 млн грн.
Підвищення рівня якості послуг з теплопостачання, зниження питомої ваги
витрат енергетичних ресурсів під час виробництва та надання житловокомунальних послуг, зменшення питомого енергоспоживання населенням,
поліпшення стану житлового фонду, підвищення якості життя мешканців
міста.
ВІДНОВЛЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
МАЙДАНЧИКА «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

У рамках соціального партнерства з компанією ДТЕК реалізовано великий
грант – здійснено реконструкцію багатофункціонального спортивного
майданчика «Спорт для всіх» на вул. Пушкіна, на що спрямовано понад 3 млн
грн. Універсальний спортмайданчик складається з 4-х зон: комбінований
волейбольно-баскетбольний майданчик; тенісний корт; спортивний
майданчик з тренажерами; майданчик для скейбордінгу.
Реалізація цього проекту спрямована на створення умов для розвитку і
популяризації спорту та здорового способу життя. Активне сімейне дозвілля
не тільки оздоровить дитину, але й родину.
Універсальність та функціональність цього майданчика дозволить долучити
до занять спортом всі верстви населення. Спортивні заняття можуть
проводитися в будь-яку пору року.

Основною метою є примноження економічного потенціалу району,
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 районного бюджету;
збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій;
зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті;
підвищення рівня та якості життя мешканців району.
Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою
соціальної політики району. Цей напрям передбачає стабілізацію
демографічних процесів через створення на території району 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 району 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.

1. Комплексна реконструкція та благоустрій центральної частини міста
(заміна комунікацій, відновлення асфальтного покриття на вул. Шахтарської
Слави та міській площі). Орієнтовна вартість комплексного благоустрою вул.
Шахтарської Слави – 36,3 млн грн, у тому числі:
 капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шахтарської
Слави в – близько 20 млн грн (на сьогодні у місті однією з нагальних
проблем є ремонт доріг та їх утримання в належному стані. Дороги є
основою інфраструктури громади і від їх стану прямо та
опосередковано залежить не лише соціальний розвиток міста, а й
економічне зростання.
 З метою забезпечення підвищення якості доріг у місті та
ефективного
функціонування
дорожнього
господарства
на
вул. Шахтарської Слави у 2016 році розроблено проектно-кошторисну
документацію «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Шахтарської Слави в м. Першотравенськ Дніпропетровської
області». Проектом передбачено заміну бортового каменю
755 метрів та заміну асфальтного покриття 11065,1 м 2. Необхідно
також провести капітальний ремонт не тільки проїжджої частини,
але і тротуарів з елементами благоустрою);
 ремонту тротуарів та благоустрою (улаштування клумб,
висадження зелених насаджень, встановлення лавочок та урн) – 6 млн
грн;
 капітальний ремонт водопровідних мереж та безнапірного
каналізаційного колектору, які частково розташовані під дорожнім
полотном на цій вулиці на суму – 1,2 млн грн;
 капітальний ремонт та благоустрій центральної міської площі (малі
архітектурні форми, лавочки, зелені насадження в декоративних
вазонах) загальна сума складає 7 млн грн.
2. Капітальний ремонт та комплексний благоустрій вул. Молодіжної на суму
41,8 млн грн, у тому числі:
 капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини по
вул. Молодіжна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області на
суму 26,1 млн грн. (проектом передбачена заміна бортового каменю –
4167,1 м та заміна асфальтного покриття – 22,3 тис. м2).
 капітальний ремонт тротуарів з елементами благоустрою
(улаштування клумб, висадження зелених насаджень, встановлення
лавочок та урн). Орієнтовна вартість ремонту тротуарів та
благоустрою – 8 млн грн.
 капремонт водопровідних мереж та безнапірного каналізаційного
колектору, які частково розташовані під дорожнім полотном на
вул. Молодіжній. Орієнтовна вартість – 5 млн грн.

3. Капітальний ремонт та благоустрій вул. Мечникова в м. Першотравенську
Дніпропетровської області на суму 35,2 млн грн, у тому числі:
 відновлення 21 000 м2, асфальтного покриття на суму 25 млн грн;
 капремонт водопровідної мережі та безнапірного каналізаційного
колектору які знаходяться під дорогою на суму 10,2 млн грн.
4. Капітальний ремонт та благоустрій вул. Ювілейної в м. Першотравенську
Дніпропетровської області на суму 21,2 млн грн, у тому числі:
 капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини на
суму 9,9 млн грн.
 капітальний ремонт тротуарів з елементами благоустрою на суму
4,8 млн грн.
 капітальний ремонт каналізаційних мереж та безнапірного
каналізаційного колектору, які частково розташовані під дорожнім
полотном на вул. Молодіжній. Орієнтовна вартість ремонту – 1,5 млн
грн.
 капітальний ремонт 1100 м.п. водопровідних мереж на суму 5 млн грн.
5. Реконструкція та комплексний благоустрій міської території біля
БК «Шахтар» на вул. Шахтарської Слави, 7 загальною площею 4884 м 2 на
загальну суму 7,4 млн грн (передбачено влаштування малих архітектурних
форм
(ландшафтно-декоративних
композицій,
фонтану,
дитячого
майданчика, вуличних вазонів для квітів тощо, ремонт вуличного освітлення,
вимощення тротуарної плитки).
6. Парк «Континент» на вул. Ювілейній на суму 25 млн грн (парк буде містити
силуети двох півкуль планети з обрисами континентів. Малюнок кольоровою
бруківкою повторить силует Північної Америки, а силует Південної Америки
буде виконаний за допомогою квітучих чагарників і квітів. Одна півкуля буде
являти собою відкриту мощену бруківкою площу з ялинкою для проведення
свят і заходів. На площі будуть розставлені лавки з навісами, які будуть
захищати містян від сонця. Інша півкуля - ігрова зона для дітей різного віку.
На силуеті континенту Євразія розташується дитячий ігровий майданчик. Для
маленьких дітей буде облаштована велика пісочниця, яка повторить силует
Африки).
7. Парк родинного відпочинку «Happy land» на вул. Молодіжній на суму
40 млн грн (запроектовані повноцінні дитячі майданчики, альтанки для
відпочинку, прогулянкові лісові доріжки, активізується вхідна зона. В
середині парку буде невеликий фонтан і зелений лабіринт).
8. Будівництво нової споруди для ЦНАП на вул. Горького на суму 9 млн грн
(будівництво нової споруди для ЦНАП буде здійснюватись з урахуванням
вимог до енергоефективності, екологічності при поводженні з відходами,
доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, для осіб з
дітьми та додатковими потребами).
9. Реконструкція будівлі гуртожитку № 3, на вул. Ювілейній, 9 на суму понад
35 млн грн. (планується переобладнати її під житлові приміщення. На
першому поверсі можливе розташування офісних та підсобних приміщень
для організації Центру координації з надання допомоги внутрішньо

переміщеним особам. На ІІ, ІІІ, ІV та V поверхах можливо переобладнання
кімнат гуртожитку під одно- та двокімнатні житлові квартири. У гуртожитку
можна обладнати на кожному поверсі по дві двокімнатні житлові квартири
та 10 однокімнатних квартир (всього 48 квартир)).

1. Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Першотравенська
Дніпропетровської області з використанням сучасних енергоефективних
технологій та енергозберігаючого обладнання на суму 7703,7 тис. грн
(актуальність проекту полягає у впровадженні технологій енергозбереження
та в оснащенні сучасними приладами обліку споживання ресурсів,
задоволенні потреб населення в якісних та сучасних послугах з освітлення
міста, забезпеченні безпеки дорожнього руху та в економії бюджетних
коштів, адже світлодіодні ліхтарі споживають у 4-6 разів менше
електроенергії ніж застаріла система вуличного освітлення).
2. Проведення в закладах охорони здоров’я енергоефективних заходів на
загальну суму 110 млн грн, в т.ч.:
 реконструкція будівлі головного корпусу №1 Центральної міської
лікарні на загальну суму 60 млн грн (проектом передбачається
перепланування приміщення приймального відділення, ремонт
системи
теплопостачання,
сантехнічні,
електромонтажні,
оздоблювальні роботи, заміна покрівлі, встановлення сонячних
батарей, монтаж протипожежного обладнання, ремонт та
утеплення фасаду. Покращення умов перебування в лікарні породіль,
роділь та новонароджених. Запобігання руйнуванню будівлі дозволить
продовжити експлуатацію будівель для надання медичних послуг
мешканцям міста та прилеглих районів);
 реконструкція будівлі головного корпусу №2 Центральної міської
лікарні на загальну суму 50 млн грн (для досягнення мети проекту
необхідно здійснити реконструкцію систем опалення, каналізації,
водопостачання, вентиляції, електропостачання; монтаж системи
модульного пожарогасіння; заміну і утеплення фасаду та покрівлі;
заміну та облаштування санвузлів і гігієнічних кімнат, будівельнооздоблювальні роботи (заміна лінолеому, шпалер, фарбування тощо)).
1. Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі А, трибун, зовнішнього
освітлення, огорожі та благоустрій території КПНЗ «ДЮСШ «Шахтар» на вул.
Молодіжній, 40, на суму 9 226 тис. грн.
2. Реконструкція закладів освіти на загальну суму 380,06 млн грн. у тому числі:
 реконструкція Першотравенської загальноосвітньої школи №3 на
вул. Горького, 15 на суму 139,8 млн грн (модернізація будівлі
загальноосвітньої школи №3 зовні та в середині; утеплення фасаду
будівлі, встановлення металопластикових вікон та дверей;

демонтажні роботи всередині приміщення; створення сучасного
спортивного майданчика з біговими доріжками та волейбольнобаскетбольними
майданчиками,
улаштування
спортивних
тренажерів; заміну вуличного освітлення; встановлення огорожі;
заміну всіх комунікацій; укладання тротуарної плитки; оновлення
класних кімнат та приміщень, забезпечення сучасними меблями,
обладнанням та гаджетами для якісного, сучасного надання освітніх
послуг; улаштування камер відеоспостереження на території та в
середині будівлі);
 реконструкція Першотравенської загальноосвітньої школи №5 на
вул. Гагаріна, 39 на загальну суму 164,4 млн грн (утеплення фасаду
будівлі, встановлення металопластикових вікон та дверей;
демонтажні роботи всередині приміщення; створення сучасного
спортивного майданчика з біговими доріжками та волейбольнобаскетбольними
майданчиками,
улаштування
спортивних
тренажерів; заміна вуличного освітлення; встановлення огорожі;
заміна всіх комунікацій; укладання тротуарної плитки; оновлення
класних кімнат та приміщень. Забезпечення сучасними меблями,
обладнанням та гаджетами для якісного, сучасного надання освітніх
послуг. Улаштування камер відеоспостереження на території та в
середині будівлі);
 реконструкція комунального дошкільного навчального закладу
«Берізка» на вул. Чайковського, 21 на суму 75,9 млн грн (модернізація
будівлі зовні та в середині; реконструкція басейну та придбання
необхідного
обладнання;
забезпечення
сучасними
меблями,
обладнанням та гаджетами; утеплення фасаду будівлі; встановлення
металопластикових вікон та дверей; демонтажні роботи всередині
приміщення; створення сучасних ігрових майданчиків; заміна
вуличного освітлення; встановлення системи пожежної сигналізації;
встановлення огорожі; заміна всіх комунікацій; укладання тротуарної
плитки; оновлення приміщень).
1. Водопостачання від Коханівського водозабору Петропавлівського району
(нове будівництво і реконструкція) на суму 94,5 млн грн (водопостачання
планується за такою схемою: вода з проектованих шести водозабірних
свердловин з дебітом по 30 м3/годину збирається в проектований резервуар
ємністю 2000 м3, який буде розташований на майданчику існуючої насосної
станції Коханівського водозабору. Далі з резервуару вода проектованою
насосною станцією продуктивністю 150 м 3/годину буде подаватися по
напірному водогону довжиною 24 км на майданчик насосної станції до
Першотравенська, яка призначена для подачі води в розвідні мережі
водопроводу міста).
2. Реконструкція Першотравенських очисних споруд на суму 41,9 млн грн
(вартість робіт в цінах 2013 року) (будівництво нових очисних споруд дасть

змогу забезпечити належне очищення стічних вод міста та безперебійне і
якісне надання споживачам послуги водовідведення, зниження
забруднюючих та шкідливих речовин).
3. Капітальний ремонт на котельнях «Центральна» та «Південна» на суму
5180 тис. грн. (димові гази перед викидом їх в атмосферу необхідно очищати
від золи і виносу в спеціальних пристроях - золоуловлювачах або циклонах,
якими обладнуються майже всі сучасні котельні, що працюють на твердому
паливі. Для очищення газів від вмісту в них механічних домішок (золи) на
Першотравенському МЖКП використовуються батарейні циклони. На
сьогодні більшість батарейних циклонів, якими обладнані котельні міста,
вичерпали свій ресурс).

ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД КОХАНІВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
(НОВЕ БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ)
Забезпечення населення міста питною
водою є одним з пріоритетних
завдань.
Наразі
трубопроводи
знаходяться в аварійному стані, мають
місце їх часті пориви, що призводить
до перебоїв у подачі води, витоків з
трубопроводів. Вони практично не
придатні для подальшої експлуатації.
Водопостачання м. Першотравенська
від
Коханівського
водозабору
Петропавлівського району планується
за
такою
схемою:
вода
із
проектованих шести водозабірних
свердловин з дебітом по 30 м3/год
збирається в проектований резервуар
3
ємністю 2000 м , який буде розташований на майданчику існуючої насосної
станції Коханівського водозабору. Далі з резервуару вода проектованою
насосною станцією продуктивністю 150 м 3/год буде подаватися напірним
водогоном довжиною 24 км на майданчик існуючої насосної станції
Першотравенська, яка призначена для подачі води в розвідні мережі
водопроводу міста.
Кошторисна вартість будівництва водозабору складає 94,5 млн грн, в тому
числі: будівництво водозабірних свердловин – 3,5 млн грн; резервуару чистої
води – 3,5 млн грн; насосної станції – 2,5 млн грн; водогону – 85 млн грн.

Соціальний ефект: реалізація цього проекту забезпечить стале та більш
ефективне функціонування системи водопостачання, безперебійну подачу
якісної питної води споживачам. Буде вирішено питання щодо втрат води,
що сприятиме зменшенню видатків. Проект позитивно вплине на
навколишнє середовище і створить сприятливі умови для розвитку громади.
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ЧАСТИНИ МІСТА
З метою облаштування та осучаснення центральної частини міста планується
виконати реконструкцію вулиці Шахтарської Слави та міської площі. Загальна
вартість робіт становитиме понад 36 млн грн.

Дорога на вул. Шахтарської Слави потребує капітального ремонту
асфальтного покриття. Адже ступінь зношеності дуже високий, через що
поточний ремонт не дає бажаного результату. Ця дорога капітально не
ремонтувалася за весь час існування міста. Потребують реконструкції і
тротуари. Крім того, під дорожнім полотном знаходяться водопровідні
мережі, які перебувають в аварійному стані та потребують заміни. Тому
планується виконати комплексний капітальний ремонт вулиці, на що буде
спрямовано 29 млн грн.

Площа біля БК «Шахтар» на вул. Шахтарської Слави є головною в місті. Тут
проходить більшість міських свят та культурно-масових заходів. Наразі ця
територія потребує реконструкції. У поганому стані перебуває асфальтне
покриття, яке планується капітально відремонтувати. Також необхідна
модернізація зовнішнього освітлення. Тут планується встановлення
декоративних конструкцій. На виконання робіт планується спрямувати
близько 7 млн грн.

Соціальний ефект: вулиця Шахтарської Слави є однією з центральних вулиць,
тому планується зробити її візитною карткою міста. Капітальний ремонт
дороги сприятиме комфортному пересуванню транспорту та пішоходів, а
ремонт водопровідних мереж забезпечить безперебійне водопостачання та
мінімізує втрати води. Реконструкція міської площі значно покращить
естетичний вигляд міста та сприятиме проведенню міських свят на більш
високому рівні.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ
МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ БІЛЯ БК «ШАХТАР»

Раніше у міському парку, розташованому в центральній частині міста, були
розміщені атракціони, але через зношеність та аварійність вони були
демонтовані. Наразі планується реконструкція та комплексний благоустрій
парку. Тут буде облаштовано фонтан, сцену, альтанку, майданчики, доріжки
для прогулянок та клумби. Також передбачено реконструкцію освітлення,
облаштування зрошувальної системи, газону тощо. Реконструйований парк
матиме форму прямокутника розміром 110х89м. На виконання цих робіт
планується спрямувати близько 7,4 млн грн.
Соціальний ефект: парк розташований між Будинком культури «Шахтар» та
супермаркетом «Варус», де постійно перебуває велика кількість людей.
Реконструкція та комплексний благоустрій повністю змінять його зовнішній
вигляд. На території оновленого парку можна буде організовувати виставки,
ярмарки та здійснювати фотосесії. Ця частина міста стане одним із
улюблених місць сімейного відпочинку мешканців Першотравенська.
БУДІВНИЦТВО НОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ЦНАП НА ВУЛ. ГОРЬКОГО

З метою покращення надання адміністративних послуг та забезпечення
належних комфортних умов для відвідувачів ЦНАП та створення зручних
робочих місць, які б відповідали вимогам та типовим нормам для робочого
місця адміністратора, планується будівництво нової споруди для ЦНАП.
Будівництво нової споруди для ЦНАП буде здійснюватися з урахуванням
вимог до енергоефективності, екологічності при поводженні з відходами,
доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, для осіб з
дітьми та додатковими потребами.
Загальна вартість проекту становить 9 млн грн.
Соціальний ефект: для громадян – збільшення зони очікування в центрі
надання адміністративних послуг, покращення умов очікування для суб’єктів
звернення, у тому числі громадян з дітьми та з обмеженими фізичними
можливостями. Для міста – покращення умов надання адміністративних та
інших послуг.
РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають
все більш актуальними. Зовнішнє освітлення являє собою важливу складову
безпечного та комфортного перебування людини в темні часи доби на
вулицях міста. Основним напрямком оновлення вуличного світла є
впровадження заходів щодо забезпечення ефективного освітлення на
дорогах.
Актуальність проекту полягає у впровадженні технологій енергозбереження
та в оснащенні сучасними приладами обліку споживання ресурсів,
задоволенні потреб населення в якісних та сучасних послугах з освітлення
міста, забезпеченні безпеки дорожнього руху та в економії бюджетних
коштів, адже світлодіодні ліхтарі споживають у 4-6 разів менше
електроенергії ніж застаріла система вуличного освітлення.
Загальна кошторисна вартість проекту становить 7703,7 тис. грн.
Тривалість реконструкції – 9 місяців.
Насамперед
ефект
від
реалізації
проекту
відчує
населення
м. Першотравенська та гості міста, які отримають комфортні та безпечні
умови для проживання і відпочинку. Буде забезпечено належний стан
благоустрою в місті, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод,
надзвичайних ситуацій на дорозі та масштабів негативних наслідків для
навколишнього середовища.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КПНЗ «ДЮСШ «ШАХТАР»

Будуть створені комфортні сучасні умови для проведення навчальнотренувальної роботи з вихованцями спортивної школи та для занять
фізичною культурою і спортом всій громаді міста. Після проведення ремонту
фасаду та покрівлі будівлі а, трибун, зовнішнього освітлення, огорожі та
благоустрій території КПНЗ «ДЮСШ «Шахтар» на вул. молодіжній, 40, значно
покращаться умови проведення обласних та міських спортивних, спортивномасових заходів. Будуть створені комфортні умови для підвищення рухової
активності населення всіх вікових категорій.
Загальна вартість проекту становить 9226 тис. грн.
Соціальний ефект: реалізація проекту передусім спрямована на створення
умов для розвитку і популяризації спорту та здорового способу життя.
Активне сімейне дозвілля не тільки оздоровить дитину, але й родину.
Універсальність та функціональність всього спортивного комплексу
дозволить долучити до занять спортом всі верстви населення. Спортивні
заняття можуть проводитися в будь-яку пору року.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГУРТОЖИТКУ № 3
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

У
місті
Першотравенську
знаходиться
власність
ПАТ
«ДТЕК
Павлоградвугілля» – будівля гуртожитку №3, яка розташована по вул.
Ювілейна, 9. Зазначена будівля знаходиться в центрі міста, проте з 2008 року
законсервована і не використовується за призначенням.

Необхідно відновити функціонування гуртожитку та надати житло особам, які
прибули на тимчасове проживання до м. Першотравенська з Донецької та
Луганської областей, а також працівникам, які працюють на вугільних
підприємствах. Очікуваний розмір інвестицій за попередніми розрахунками
становить понад 35 млн грн.
Планується переобладнати будівлю під житлові приміщення. На першому
поверсі можливе розташування офісних та підсобних приміщень для
організації Центру координації з надання допомоги внутрішньо
переміщеним особам. На ІІ, ІІІ, ІV та V поверхах можливе переобладнання
кімнат гуртожитку під одно- та двокімнатні житлові квартири. У гуртожитку
можна обладнати на кожному поверсі по дві двокімнатні житлові квартири
та 10 однокімнатних квартир (всього 48 квартир).

ДОДАТОК

благоустрій

Реконструкція та комплексний
благоустрій міської території біля БК
«Шахтар» на вул. Шахтарської Слави, 7

благоустрій

Комплексна реконструкція та благоустрій
центральної частини міста (заміна
комунікацій, відновлення асфальтного
покриття на вул. Шахтарської Слави та
міській площі)

благоустрій

Капітальний ремонт та комплексний
благоустрій вул. Молодіжної

благоустрій

Капітальний ремонт та комплексний
благоустрій вул. Ювілейної

благоустрій

Капітальний ремонт та благоустрій вул.
Мечникова

благоустрій

Парк родинного відпочинку «Happyland»
на вул. Молодіжній

благоустрій

Парк «Континент» на вул. Ювілейній

Загальна площа – 4884 м2.
Облаштування на території міста
паркової зони для проведення дозвілля
біля БК «Шахтар»
Підвищення рівня якості послуг, що
надаються населенню, з питного
водопостачання. Зменшення втрат води в
мережах. Покращення стану міських
доріг, створення безпечних та
комфортних умов руху на вуличнодорожній мережі міста, поліпшення
естетичного вигляду міста, умов
пересування автомобілістів та пішоходів,
зниження кількості ДТП
Підвищення рівня якості послуг з
водовідведення, що надаються
населенню. Покращення стану міських
доріг, створення безпечних та
комфортних умов для руху на вуличнодорожній мережі міста, поліпшення
естетичного вигляду міста, умов
пересування автомобілістів та пішоходів,
зниження кількості ДТП
Підвищення рівня якості послуг з
водовідведення, що надаються
населенню. Покращення стану міських
доріг, створення безпечних та
комфортних умов для руху на вуличнодорожній мережі міста, поліпшення
естетичного вигляду міста, умов
пересування автомобілістів та пішоходів,
зниження кількості ДТП
Підвищення рівня якості послуг з
водовідведення, що надаються
населенню. Покращення стану міських
доріг, створення безпечних та
комфортних умов для руху на вуличнодорожній мережі міста, поліпшення
естетичного вигляду міста, умов
пересування автомобілістів та пішоходів,
зниження кількості ДТП
У парку запроектовані повноцінні дитячі
майданчики, альтанки для відпочинку,
прогулянкові лісові доріжки,
активізується вхідна зона. В середині
парку буде невеликий фонтан і зелений
лабіринт
Проект покликаний сприяти
благоустрою, озелененню та розвитку
сприятливого середовища для організації

благоустрій

Інформаційно-сервісний культурноділовий центр «Time&Рlace»

дитячі садки

Реконструкція комунального ДНЗ
«Берізка» на вул. Чайковського, 21

екологія

Реконструкція Першотравенських
очисних споруд

екологія

Водопостачання в місті Першотравенську
від Коханівського водозабору
Петропавлівського району (нове
будівництво і реконструкція)
Реконструкція будівлі гуртожитку № 3 на
вул. Ювілейній, 9

житлове
будівництво

ЖКГ

ЖКГ
культура

освітлення

охорона
здоров’я

Капітальний ремонт котельні «Південна»
по вул. Горького, 19 (капремонт
підігрівача сітьової води ПСВ-200 в
кількості 1 од. та охолоджувача
конденсату МВН-50, заміна батарейних
циклонів)
Капітальний ремонт житлового будинку
та благоустрій прибудинкової території
на вул. Парковій, 1
Створення молодіжного центру «Z»

Реконструкція системи зовнішнього
освітлення м. Першотравенська з
використанням сучасних
енергоефективних технологій та
енергозберігаючого обладнання

Реконструкція будівлі головного корпусу
№1 «Центральної міської лікарні» по вул.
Шахтарської Слави, 1

сімейного активного відпочинку, дозвілля
мешканців Першотравенська
Надання послуг для започаткування,
ведення та розширення бізнесу
регіонального рівня шляхом
облаштування сучасним обладнанням
конференц-зали; облаштування сучасним
обладнанням центру надання
адміністративної допомоги; відкриття
спортивно-оздоровчого комплексу;
кафетерію тощо
Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.
Проектом передбачається комплекс
захисних заходів, спрямованих на
збереження існуючих гідрогеологічних
умов, зниження забруднення атмосфери,
грунту, зменшення шумового впливу та
ресурсозбереження в період будівництва
і подальшої експлуатації
реконструйованих споруд
Покращення водозабезпечення м.
Першотравенська
На першому поверсі можливе
розташування офісних та підсобних
приміщень для відкриття Центру
координації з надання допомоги
внутрішньо переміщеним особам. На ІІ,
ІІІ, ІV та V поверхах можливе
переобладнання кімнат гуртожитку під
одно- та двокімнатні квартири (соціальне
житло)
Підвищення рівня якості послуг з
теплопостачання, що надаються
населенню. Зменшення шкідливих
викидів у атмосферу та поліпшення
екологічної ситуації в місті
Поліпшення житлових умов населення
міста
Центр дасть можливість молоді міста
мати свій простір для проведення
активного та корисного дозвілля,
навчання, обміну досвідом,
профорієнтації, саморозвитку
Заміна та встановлення прожекторів
(1138 шт.) на більш ефективні та
енергозберігаючі світлодіодні
світильники вуличного освітлення.
Скорочення обсягів споживання
енергетичних ресурсів; зменшення
витрат на утримання мережі вуличного
освітлення
Покращення умов перебування в лікарні
пацієнтів. Запобігання руйнуванню
дозволить продовжити експлуатацію
будівлі для надання медичних послуг
мешканцям міста та прилеглих районів

охорона
здоров’я

Реконструкція будівлі головного корпусу
№2 «Центральної міської лікарні» по вул.
Шахтарської Слави, 1

охорона
здоров’я

Капітальний ремонт будівлі інфекційного
відділення «Центральної міської лікарні»
по вул. Шахтарської Слави, 1

охорона
здоров’я

Комплексний благоустрій території
«Центральної міської лікарні» по вул.
Шахтарської Слави, 1

спорт

транспорт

Капітальний ремонт фасаду та покрівлі
будівлі А, трибун, зовнішнього
освітлення, огорожі та благоустрій
території КПНЗ «ДЮСШ «Шахтар» на вул.
Молодіжній, 40
Будівництво автовокзалу на вул.
Молодіжній

ЦНАП

Будівництво нової споруди для ЦНАП на
вул. Горького

школи

Реконструкція Першотравенської ЗОШ
№3 на вул. Горького, 15

школи

Реконструкція Першотравенської ЗОШ №
5 на вул. Гагаріна, 39

Покращення умов перебування в лікарні
пацієнтів. Запобігання руйнуванню
дозволить продовжити експлуатацію
будівлі для надання медичних послуг
мешканцям міста та прилеглих районів
Покращення умов перебування в лікарні
пацієнтів. Запобігання руйнуванню
дозволить продовжити експлуатацію
будівлі для надання медичних послуг
мешканцям міста та прилеглих районів
Облаштування місць відпочинку для
хворих, відвідувачів лікарні. Заміна
асфальтного покриття, огородження
території лікарні, встановлення лавок,
альтанок, фонтана
Будуть створені комфортні сучасні умови
для проведення навчально-тренувальної
роботи з вихованцями спортивної школи
та для занять фізичною культурою і
спортом населення всієї громади міста.
Будівництво нового автовокзалу надасть
змогу збільшити об'єм пасажирських
перевезень, поліпшити якість
обслуговування пасажирів.
У результаті реалізації проекту будуть
створені належні та комфортні умови
для обслуговування відвідувачів,
зокрема доступ для громадян з малими
дітьми та осіб з інвалідністю
Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.
Реалізація проекту надасть можливість
створення безпечного освітнього
середовища.

