
     

 

 

  



 

Місто Покров забезпечено трудовими, енергетичними, природними та 

економічними ресурсами. Розвинена інфраструктура, вільні від забудови 

земельні ділянки та вже збудовані об’єкти придатними для впровадження 

виробничої діяльності. Хороша транспортна доступність, чітке зонування, 

необхідні земельні ресурси. Все це визначає інфраструктурні перспективи 

інвестиційно-привабливого міста завдання громади якого зображено на 

гербі – «Зберегти та примножити».  
 

Покров – місто обласного значення, яке охоплює територію більше 2,6 тис. 

га, з понад 41 тис. мешканців. Сьогодні Покров – це сучасне місто з 

розвиненою інфраструктурою, де 66% зайнятого населення працює в 

промисловості, 22% – в бюджетній сфері, 6% – в комунальній.  
 

Основними галузями промисловості є. добувна промисловість представлена 

АТ «ПГЗК», де працює 4335 чол., хімічна –ТОВ «Проктерендгембл Україна» 

працює 260 чол., машинобудівна – ТОВ «Січеславський машинобудівний 

завод» та ТОВ «Капітал» – 46 чол., виробництво гумових виробів  

ТОВ «Резинопласт» – 171 чол. Питома вага хімічної промисловості в 

загальному обсязі реалізації промислової продукції становить 33,2%, 

добувної промисловості – 64,8%. Ці галузі разом складають 98,0 % в 

загальноміському обсязі реалізованої промислової продукції. Інші галузі 

промисловості реалізують лише 2,0% продукції в загальному обсязі. 
 

Серед підприємств міста, що надають послуги населенню, можна виділити 

такі, як ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД», ПМКП «Добробут»,  

ПМКП «Покровводоканал» (житлово-комунальна сфера), АТ «Ощадбанк»,  

АТ КБ «ПриватБанк», КБ «Кредит Дніпро» (фінансова сфера), ТОВ «АТП 

«Орджонікідзе Транс Сервіс», ПП «Зігфрід-М», ТОВ «ВКП «Мотодор» 

(транспортні послуги) та інші  
 

На кінець 2018 року на податковому обліку перебуває 105 малих і 6 середніх 

підприємств – юридичних осіб та 1575 фізичних осіб – підприємців. Питома 

вага продукції у загальному обсязі виробництва, виробленої малими та 

середніми підприємствами у 2018 році, склала 4 % та 22 % відповідно. 

  



 

З метою забезпечення дітей м. Покров освітніми послугами мережа 

навчальних закладів міста включає 6 закладів дошкільної освіти,4 заклади 

загальної середньої освіти, 2 навчально-виховних комплекси, 1 навчально-

виховне об’єднання, 2 заклади позашкільної освіти та школа робототехніки. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття освіти створено Інклюзивно-ресурсний центр.  

За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

ремонт туалетів та дахів, заміна вікон та дверей, утеплення стін тощо. І цьому 

є підтвердження вже сьогодні: 

 Реконструкція системи опалення КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна 

школа ім.Д.Дідікам.Покров Дніпропетровської області» на суму  

447,2 тис. грн.  

 Капітальний ремонт системи опалення КЗ «НВК №1» корпус ІІ на суму 

841,4 тис. грн.  

 Капітальний ремонт покрівель шкільних навчальних закладів на суму 

2561,7 тис. грн. 

 Оснащення кабінетів Інклюзивно-ресурсного центру на суму  

241,5 тис. грн. 

Загалом за кошти державного, обласного та міського бюджетів на капітальні 

ремонти та оснащення закладів освіти протягом 2015-2018 роки 

використано коштів: 2015 рік – 2026,9 тис. грн; 2016 рік – 4075,1 тис. грн;  

2017 рік – 3930,9 тис. грн; 2018 рік – 11402,5 тис. грн.  

 

У м. Покров знаходиться 2 медичних заклади: КЗ «ЦМЛ м. Покров» ДОР», 

який має в своїй структурі консультативно-діагностичне відділення та 

багатопрофільний стаціонар на 205 ліжок та КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», 

в структурі якого 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які 

максимально наближені до міста проживання прикріпленого населення.  

В галузі охорони здоров’я впроваджено пункти загального користування 

медичною інформаційною системою «Неlsi» на території лікарні (придбано 

оргтехніку та комплектуючі до неї). По програмі «Інформатизація галузі 

охорони здоров’я», придбано моноблоки, телевізори, принтери, мережеве 

обладнання, засоби зв’язку. По програмі «Протидії розповсюдження 

інфекційних соціально-небезпечних хвороб» (туберкульоз, ВІЛ/СНІД) 

фактично використано 158,1 тис. грн, що призведе до зниження показників 

рівня захворюваності на туберкульоз, обмеження поширення ВІЛ-інфекції 

СНІДу. 



Загалом за кошти державного та міського бюджетів на капітальні ремонти та 

оснащення закладів охорони здоров’я використано коштів: 2015 рік –  

26,1 тис. грн; 2016 рік –1056,4 тис. грн; 2017 рік – 889,3 тис. грн; 2018 рік –  

2424,5 тис. грн. 

 

За кошти міського бюджету, з метою популяризації здорового способу життя 

та організації культурно-дозволевого простору в 2018 році реалізовано 2 

проекти: 

 Будівництво баскетбольного майданчику КПНЗ «Будинок творчості 

дітей та юнацтва м.Покров» на суму 142,0 тис. грн;  

 Встановлення столів для ігор в шахи на території парку ім. Бориса 

Мозолевського на суму 30,0 тис. грн. 

 

В рамках програми децентралізації опалення в м. Покров у 2016 році 

реалізовано реконструкцію систем теплопостачання на електроопалення у 

міському музеї та 2 філіях централізованої бібліотечної системи на суму  

180,1 тис. грн.  

Протягом 2017-2018 років за кошти міського бюджету виконано капітальний 

ремонт глядацької зали Дитячої школи мистецтв м. Покров на суму  

2085,1 тис. грн. 

В рамках міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування» 

(бюджет участі) у м. Покров на 2018-2020 роки» відбулося забезпечення 

міського народного історико-краєзнавчого музею ім. М.А. Занудька 

сучасними технічними засобами та оснащено філію №3 Центральної 

бібліотечної системи на загальну суму 199,7 тис. грн. 

 

З метою безперебійного водозабезпечення та покращення якості води за 

кошти державного та міського бюджетів, здійснено реконструкцію мереж 

господарчо-побутової каналізації, виконано заміну 1,4 км. каналізаційних 

мереж та реконструкцію 91 одиниці каналізаційних колодязів на суму  

4049,8 тис. грн.  

 

В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(НЕФКО) в 2018 році реалізовано проект Модернізація вуличного освітлення 

міста Покров – замінено 2065 світильників вуличного освітлення потужністю 

150 та 250 Вт на енергозберігаючі LTD-світильники потужністю 35, 75 та 

100Вт. Встановлено систему дистанційного управління, збір даних 

відбувається за допомогою GSM мережі, передбачено димірування – 

можливість регулювання інтенсивності освітлення. 

 

 



В рамках програми децентралізації м. Покров протягом 2016-2018 років 

інвесторами побудовано 5 модульних твердопаливних котелень, які 

опалюють 6 об’єктів соціальної сфери та 2 котельні з використанням 

альтернативного виду палива, які опалюють 24 об’єкти соціальної 

інфраструктури.  
 

З метою відновлення вулично-дорожньої мережі міста, підвищення рівня і 

якості життя населення, зменшення соціальної напруги за кошти державного, 

обласного та міського бюджетів виконано ремонт доріг місцевого значення: 

2015 рік – 8,0 млн грн; 2016 рік – 6,4 млн грн; 2017 рік – 10,8 млн грн; 2018 рік 

– 80,0 млн грн. 
 

З метою усунення аварійного стану покрівель житлових будинків за кошти 

міського бюджету виконано робіт на суму: 2015 рік – 4,2 млн грн; 2016 рік – 

6,8 млн грн; 2017 рік – 6,7 млн грн; 2018 рік – 12,3 млн грн. 

З метою покращення зовнішнього вигляду міста, забезпечення громади 

комфортними умовами проведення відпочинку та дозвілля виконано:  

 2016 рік – реконструкція міського парку ім. Б. Мозолевського; 

 2016-2017 роки – реконструкція вул. Центральної та площі ім. І. Сірка.  
 

В м. Покров діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою 

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 160 адміністративних послуг. 
 

З 2015 року в м. Покров внутрішньо переміщені особи в кількості 371 особа 

та 258 учасники АТО, які мають статус учасника бойових дій мають 

можливість отримати соціальну, психологічну та матеріальну підтримку 

через Територіальний центр соціального обслуговування та Управління 

праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської 

міської ради.  
 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ  

ІМЕНІ БОРИСА МОЗОЛЕВСЬКОГО 

Завершилася реконструкція найбільшого парку в Покрові – 

ім.Мозолевського. Тепер у ньому є все для комфортного дозвілля городян: 

пішохідні доріжки, дитячий та спортивний майданчики, роледром, доглянуті 



газони. 8,5 гектарів перетворилися із пустки на сучасний центр відпочинку 

менше ніж за рік.  

  
Парк, який носить ім’я відомого археолога Бориса Мозолевського, 

обезлюднів та поріс хащами більше 20 років тому. Нинішня влада Покрова 

поставила собі за мету – повернути йому репутацію найулюбленішого місця 

відпочинку. У парку облаштували дитячий і спортивний майданчики, 

роледром, проклали пішохідні доріжки, відновили освітлення й провели 

автоматичну систему поливу. Аби озеленити територію, в парку висадили 

молоді дерева, уклали рулонний газон. Тепер парк ім.Мозолевського 

притягує до себе, як магнітом: за день його відвідує тисяча людей, а щосуботи 

всі бажаючі збираються на загальну зарядку. 

Останній штрих – фонтан у вигляді кульбаби. Його планують відновити 

місцевим коштом і запустили у 2018-му. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПЛОЩІ МІСТА –  

ПЛОЩІ ІМЕНІ ІВАНА СІРКА 

  

Площа ім. Івана Сірка – центральна площа м. Покров, сучасний громадський 

простір благоустроєний фонтаном, лавочками, сучасними ліхтарями та 

безкоштовним Wi-Fi. Це платформа, де відбуваються найголовніші події міста 

такі, як День Незалежності України, День Конституції, День міста, День 

Європи, це місце де встановлюється головна ялинка міста. Саме на цю площу 

«дивляться» вікна виконавчого комітету Покровської міської ради.. 
 

 

 

 

 



МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

  

Успішна реалізація проекту в 2018 році стала підсумком дворічної роботи у 

напрямку енергоефективності. Покров увійшов до сімки українських міст, з 

якими корпорація (NEFCO) уклала кредитні угоди. У ході реконструкції було 

замінено 2065 старих неекономічних ламп розжарювання на 

енергоефективні світлодіодні, частково й опори. Установлено систему 

дистанційного управління. Сьогодні збір даних відбувається за допомогою 

GSM мережі, передбачено димірування – можливість регулювання 

інтенсивності освітлення. Запроваджені заходи з оновлення освітлення – це 

й екологічні та економічні переваги, оскільки крім скорочення викидів СО2, 

реконструкція зменшила навантаження на міський бюджет. Нові лампи 

поєднують у собі більш високу інтенсивність світла з нижчим рівнем 

споживання та тривалим терміном використання. 

 

 

Основним завданням Програми є забезпечення збереження рівня і якості 

життя населення на основі стабілізації економічного стану в місті, створення 

умов для збереження існуючої структури бізнесу, залучення інвестицій для 

створення нових робочих місць, підвищення ефективності 

енергоспоживання, збереження міської інфраструктури, житлово-

комунального господарства, об’єктів культури і спорту, забезпечення 

необхідного рівня соціальних, медичних та освітніх послуг. Для реалізації 

мети перспективного плану визначено такі пріоритетні напрями розвитку 

території:  
 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

Стабілізація та поступове зростання виробничої діяльності підприємств 

промислового комплексу міста;  

Збереження мережі надання послуг усіх форм власності, забезпечення 



населення необхідним обсягом послуг; 

Залучення інвестицій для створення нових робочих місць. 
 

Стабілізація демографічної ситуації, стимулювання народжуваності. 

Збереження існуючих робочих місць, рівня оплати праці та доходів 

населення. Розширення сфери застосування праці. Надання всебічної 

підтримки сім’ям з дітьми. Удосконалення надання якісних і доступних 

соціальних послуг. Забезпечення державних соціальних гарантій та міських 

форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів, учасників АТО, 

переселенців з АР Крим та Донецької та Луганської областей. Сприяння 

пенсійному забезпеченню та соціальному страхуванню мешканців міста. 

Розвиток та самореалізація молоді, формування її громадянської позиції та 

національно-патріотичної свідомості. 
 

Забезпечення безперервної  якісної  освіти, ефективності використання 

ресурсів, забезпечення комфортних умов учасникам педагогічного процесу, 

розвиток освітньо-виховних моделей.Удосконалення та збереження  галузі 

культури міста, розвиток культурних традицій міста, збереження історичних 

цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств 

населення. 

 

Екологічна політика 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. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення 

котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення 

споживання природного газу. 

2. На 2019-2021 важливим проектами у сфері водопостачання та 

водовідведення є:  

 капітальний ремонт ділянок водопроводу: Д-500 мм вулиця Григорія 

Тикви, Д-400мм вул. Уральська, Д-500 селище Руднік, Д-100-150 мм 

вулиця Калинова, Д-110 мм вулиця Шатохіна, Д-110 мм вулиця 

Партизанська; 

 будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від 

насосної станції І підйому селища Набережне до насосної станції ІІ 



підйому вулиця Заводська, 2; 

 реконструкція каналізаційно-насосної станції ПМКП 

«Покровводоканал»; 

 реконструкція очисних споруд каналізації ПМКП «Покровводоканал»; 

 реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-

фільтрувальній станції з переходом на знезараження питної води 

гіпохлоритом натрію; 

 придбання та монтаж вузлів обліку питної води в житлових будинках; 

 продовження проведення системи водопостачання с. Шолохове;  

Реалізація проектів дозволить зменшити споживання електроенергії до 50%; 

витрати на експлуатацію систем водовідведення, поліпшити навколишнє 

природне середовище; зменшити аварійність роботи обладнання,  

покращити якість очистки стоків, дозволить поліпшити санітарно - гігієнічний 

та екологічний стан населених пунктів, створить безпечні умови для життя та 

здоров’я громадян. Вартість проектів понад 202 млн грн. 

3. В житлово-комунальній сфері на 2019-2021 роки планується виконати: 

 капітальні ремонти доріг по вул. Соборній, Партизанська на суму 

48054,0 тис грн; 

 реконструкція парку Гірників та Дендропарку на суму 42063,0 тис грн; 

 будівництво спортивного майданчику біля житлового будинку № 10а 

по вул. Курчатова на суму 1962,1 тис грн; 

 реконструкція скверу ДК Ювілейний на суму 11929,4 тис грн; 

 капітальний ремонт фасаду житлового будинку №25, по вул. Соборна 

на суму 10550,0 тис грн. 

 

В сфері освіти, культури та спорту з 2018 році розпочато: 

 будівництво нового дошкільного навчального закладу на 115 місць, 

вул. Малки Івана з поліпшеними умовами перебування дітей та 

використанням сучасних технологій. Загальна вартість будівництва 

50,3 млн грн. Реалізація проекту кінець 2019 року; 

 реконструкція прибудови до КЗ «СЗШ №2», що дозволить після 

реалізації проекту отримувати якісні освітні послуги 486 дітям 

віддаленого мікрорайону; 

 реконструкція НВК №1 по вул. Центральна, 35. Реалізація проекту 

2019 рік на суму 46,8 млн грн; 

На 2019-2021 роки планується: 

 капітальний ремонт міської бібліотеки по вул.Центральна,7 на суму 

9,3 млн грн; 

 утеплення фасаду КДНЗ № 5 в об’ємі 1429 кв.м. 

 ремонт м’якої покрівлі ДЮСШ в об’ємі 1308 кв.м 

 проведення капітального ремонту та облаштування ДНЗ «Сонечко»; 

 капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ с. Шолохово.  

В результаті очікується покращення умов перебування у закладах більш як 

1000 дітей та 80 працівників.  



Для створення комфортних умов для реалізації потреб у фізичному виховані 

учнів та залучення молоді до активного та здорового способу життя на 2019-

2021 планується: 

 реконструкція стадіонів комунальних закладів «Загальноосвітній 

ліцей м. Покров» та «НВК №1»; 

 будівництво футбольного поля комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання м. Покров». 

На реалізацію проектів в сфері освіти, культури та спорту до 2021 року 

планується освоїти понад 200 млн грн. 

 

На 2019-2021 у сфері охорони здоров’я планується: 

 капітальний ремонт ліфтів лікарні; 

 капітальний ремонт та заміна віконних блоків в амбулаторіях ЗПСМ; 

  реконструкція системи опалення в амбулаторіях ЗПСМ №1 та №2- 

заміна газового опалення на електрорадіаторне; 

 капітальний ремонт в приміщенні для стерилізації в амбулаторіях 

ЗПСМ;  

 оновлення медичного обладнання, медичних інструментів та 

медичного устаткування. 

 реконструкція та ремонт Шолоховської лікарської амбулаторії ЗПСМ 

та Миронівського ФАПу;  

Загальна вартість проектів в сфері охорони здоров’я близько 20 млн грн. 

Реалізація цих проектів дасть змогу поліпшити умови медичного 

обслуговування для всього населення міста. 

Одним з важливіших проектів на 2019-2020 роки це реалізація проекту 

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Цей 

проект розроблено з метою захисту від страждань і загибелі тварин 

унаслідок жорстокого поводження з ними, захисту їх природних прав та 

укріплення моральності й гуманності суспільства, поліпшення санітарно-

епідеміологічної ситуації в м. Покров. Вартість проекту понад 4 млн грн. 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА У ФОРМІ ПІДКОВИ У ПОКРОВІ 

У 15-тисячному мікрорайоні Покрова – Рудник – планується будівництво 

сучасного дитсадка на 115 місць.  

Будівельний майданчик розгорнеться на місці пустиря.  

За проектом, садочок буде енергоефективним і з автономною котельнею. 

Для дитячих розваг – тіньові павільйони з пісочницями. Змалку дітей 

привчатимуть до праці: кожна група матиме власний город.  



  
Облаштують майданчики для занять спортом та вивчення правил 

дорожнього руху. Подвір’я благоустроять, висадять кущі й дерева. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТА СТАДІОНУ НВК №1 В М.ПОКРОВ 

  
Яскрава будівля з новою покрівлею та енергоефективним фасадом, 

різнобарвні класи та сучасний стадіон зі спортмайданчиками – такий 

навчальний заклад отримають учні Покрова. Проектом передбачено 

масштабну реконструкцію навчально-виховного комплексу №1 (шкільного 

відділення), що розташоване у самісінькому центрі міста по вул. Центральна, 

35. Будівлю школи звели ще у далекому 1965-му. Розташована на 

центральній вулиці міста, сіра та похмура ззовні і всередині, вона давно 

потребувала осучаснення. Покрівля протікала, у приміщенні накопичувалася 

волога – через застарілу вентиляцію. На стінах з’явилися тріщини, на 

фундаменті – грибок. 

Капітальний ремонт розпочали з утеплення фасаду. Він буде 

енергоефективний та різнокольоровий. Зробили нову покрівлю. Замінили і 

вікна на більш сучасні, з підвищеною термоізоляцію. У класах взимку буде 

тепло, а в спеку – не жарко. 

Реконструюють і шкільний стадіон. Зараз там – просто земля з травою. Буде 

велике футбольне поле зі штучним покриттям, майданчик для гри в 

баскетбол та волейбол, ворк-аут зона. Облаштують і трибуни. 

Школу зроблять доступною для всіх дітей. Там відкриють ресурсну кімнату та 

медіатеку для розвитку особливої малечі. 

 

 

 



БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВНОГО ВОДОГОНУ МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» 

  
На даний час підйом та транспортування води від НС І-го підйому до НС ІІ-

го підйому здійснюється одним водогоном Ду1200мм, який експлуатується з 

1996 року. У разі аварійної ситуації на головному водогоні близько 40 тисяч 

мешканців міста залишаться без послуг водопостачання. Водогін є 

стратегічно необхідним для мешканців міста Покров та прилеглих селищ, 

адже забезпечуватиме надійне та безперебійне постачання питної води 

населенню. Будівництво резервного водогону є стратегічно важливим для м. 

Покров. 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Реконструкція парку Гірників, 

Дендропарк 

Проект спрямований на покращення 

стану скверу міста, забезпечення громади 

комфортними умовами для дозвілля та 

відпочинку, підвищення довіри громадян 

до органів влади через виконання ними 
своїх функцій. 

благоустрій Реконструкція скверу ДК «Ювілейний» Проект спрямований на покращення 

стану міського парку , забезпечення 

громади комфортними  умовами  для 

дозвілля та відпочинку. 

благоустрій Реконструкція центральної площі с. 

Шолохово 

Покращення санітарно-епідеміологічного 

стану сільського округу 

водопостачан-

ня 

Реконструкція каналізаційно-насосної 

станції (КНС) м. Покров 

Збільшення надійності і ефективності, 

покращення екологічної ситуації в місті, 

зниження енергоємності процесу 
перекачки  стічних вод 

водопостачан-

ня 

Реконструкція очисних споруд каналізації Покращення екологічної ситуації, 

зменшення витрат електроенергії, 

поліпшення якості очистки стоків 

водопостачан-

ня 

Будівництво резервного водоводу Зменшення втрат питної води, 

зменшення витрат електроенергії, 

підвищення якості послуги 

транспортування питної води 

водопостачан-

ня 

Реконструкція блоку фільтрів та 

відстійників на насосно-фільтрувальній 
станції з переходом на знезараження 

питної води гіпохлоритом натрію 

Підвищення безпеки виробництва питної 

води, зменшення канцерогенних речовин 
в питній воді 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт ділянки водопроводу 

Д=400мм по вул. Уральській 

Зменшення втрат питної води, 

зменшення витрат електроенергії, 

підвищення якості послуги 

транспортування питної води. 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт ділянки водопроводу 

Д=500мм сел.Рудник 

Зменшення втрат питної води, 

зменшення витрат електроенергії, 

підвищення якості послуги 

транспортування питної води. 

водопостачан-
ня 

Капітальний ремонт ділянки водопроводу 
Д=500мм по вул. Г.Тикви 

Зменшення втрат питної води, 
зменшення витрат електроенергії, 

підвищення якості послуги 

транспортування питної води. 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопровідних 

мереж Д=110мм по вул. Калинова на сел. 

Руднік 

Зменшення втрат питної води, 

зменшення витрат електроенергії, 

підвищення якості послуги 

транспортування питної води. 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопровідних 

мереж Д=110мм по вул. Шатохіна  

Зменшення втрат питної води, 

зменшення витрат електроенергії, 
підвищення якості послуги 

транспортування питної води. 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт ділянки водопроводу 

по вул. Партизанська 

Зменшення втрат питної води, 

зменшення витрат електроенергії, 



підвищення якості послуги 

транспортування питної води. 

водопостачан-

ня 

Будівництво водогону с. Шолохово Забезпечення безперебійним 

постачанням питної води населення 

Шолохово 

дитячі садки Утеплення фасаду Комунального ДНЗ №5 

«Червона шапочка» (ясла-садок) 

компенсуючого типу художньо-

естетичного спрямування по вул. 
Партизанська, 37 

1429 кв.м. Покращення умов 

перебування у закладі 56 дітей та 36 

працівників 

дитячі садки Будівництво нового ДНЗ на 115 місць по 

вул. Малки Івана 

Будівництво нового дошкільного 

навчального закладу на 115 місць, вул. 

Малки Івана з поліпшеними умовами 

перебування дітей та використанням 

сучасних технологій 

дитячі садки Капітальний ремонт та облаштування 

Комунального ДНЗ №11 «Сонечко» 

(ясла-садок) комбінованого типу 

культурологічного спрямування по вул. 
Курчатова, 12 

Забезпечення комфортних умов 

перебування дітей у дошкільному закладі  

освіти 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Соборна 

Покращення стану проїзної частини 

автомобільної дороги, що створить 

комфортні умови для транспорту, 

мешканців та суб’єктів господарювання 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Партизанська 

Покращення стану проїзної частини 

автомобільної дороги, що створить 

комфортні умови для транспорту, 

мешканців та суб’єктів господарювання 

дороги Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних доріг, 

вимощення та тротуари 

Проект спрямований на покращення 
стану проїзної частини 

внутрішньоквартальнихдорігі, що 

створить комфортні умови для 

проживання мешканців експлуатації їх 

транспорту, та суб’єктів господарювання, 

забезпечення громади якісними 

дорогами, підвищення довіри громадян 

до органів влади через виконання ними 
своїх функцій. 

екологія Регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами 

Захист від страждань і загибелі тварин 

унаслідок жорстокого поводження з 

ними, захист їх природних прав та 

укріплення моральності й гуманності 

суспільства, поліпшення санітарно-

епідеміологічної ситуації в м. Покров 

екологія Ліквідація стихійних сміттєзвалищ Покращення санітарно-епідеміологічного 

стану та благоустріюсільського округу 

ЖКГ Капітальний ремонт відновлення несучої 
здатності житлових будинків по вул. 

Центральна, 33 

Проект спрямований на покращення 
стану, безпеки  житлового будинку, 

підвищення якості умов проживання 

мешканців. 

ЖКГ Капітальний ремонт фасаду житлового 

будинку по вул. Соборна, 25 

Впровадження енергозбереження, 

естетичний вигляд  житлових будинків, 

зменшення витрат енергоносіїв 

ЖКГ Капітальний ремонт покрівель Проект спрямований на покращення 

стану м’яких покрівель житлових 

будинків , що створить комфортні умови 

для проживання мешканців підвищення 
довіри громадян до органів влади через 

виконання ними своїх функцій. 

ЖКГ Капітальний ремонт ліфтів Проект спрямований на покращення 

стану ліфтів житлових будинків , що 

створить комфортні умови для 



проживання мешканців 

багатоповерхових будинків підвищення 

довіри громадян до органів влади через 

виконання ними своїх функцій. 

ЖКГ Капітальний ремонт фасадів житлових 

будинків 

Проект спрямований на покращення 

стану, вигляду, безпеки  житлового 

будинку, підвищення якості  умов 

проживання мешканців. 

ЖКГ Поточний ремонт та облаштування 
об'єктів комунального господарства 

Покращення якості життя населення 
сільського округу 

культура Капітальний ремонт центральної міської 

бібліотеки по вул. Центральна, 7 

Створення сучасного інформаційно-

дозвіллєвого простору з комфортними 

умовами та сучасним обладнанням 

культура Реконструкція та ремонт Шолоховського 

сільського будинку культури за адресою: 

с.Шолохове, вул. Центральна, 5 

Забезпечення комфортних умов для 

лікарів та пацієнтів та надання якісних 

послуг 

культура Реконструкція та ремонт Миронівської 

бібліотеки за адресою: с. Миронівка, вул. 

Шкільна, 1 

Забезпечення комфортних умов для 

лікарів та пацієнтів та надання якісних 

послуг 

культура Реконструкція та ремонт Миронівського 
сільського клубу за адресою: с. 

Миронівка, вул. Шкільна, 1 

Забезпечення комфортних умов для 
лікарів та пацієнтів та надання якісних 

послуг 

культура Реконструкція та ремонт Базавлуцького 

сільського клубу за адресою: с. 

Шолохове, вул. Висока, 1 

Забезпечення комфортних умов для 

лікарів та пацієнтів та надання якісних 

послуг 

освітлення Модернізація вуличного освітлення 

Шолоховського старостинського округу 

Економія використання бюджетних 

коштів та покращення інфраструктури 

сільського округу 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція та ремонт Шолоховської 

ЛА ЗПСМ по вул. Лікарняна, 1 в с. 
Шолохове 

Забезпечення комфортних умов для 

лікарів та пацієнтів та надання якісних 
послуг 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція та ремонт Миронівського 

ФАПу за адресою: с. Миронівка, вул. 

Шкільна, 7 

Забезпечення комфортних умов для 

лікарів та пацієнтів та надання якісних 

послуг 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт ліфтів лікарні КЗ 

«Першотравенська центральна міська 

лікарня» ДОР» по вул. Шахтарської Слави, 

1 

Дасть змогу поліпшити умови медичного 

обслуговування 

охорона 

здоров’я 

Оновлення медичного обладнання, 

забезпечення медичним устаткуванням 
КЗ «Першотравенська центральна міська 

лікарня» ДОР» по вул. Шахтарської Слави, 

1 

Покращення якості медичного 

обслуговування 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт в амбулаторії № 4, 5 

по вул. Медична, 19 

Для підвищення енергоефективності та 

енергозбереження, заміна віконних 

блоків у будівлях АЗПСМ №4, 5 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція системи опалення в 

амбулаторії №1 КНП «Першотравенський 

МЦПМСД» по вул. Київська, 9 

Заміна газового опалення на 

електрорадіаторне з метою підвищення 

енергоефективності та енергозбереження 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт в приміщенні для 

стерилізації в амбулаторії № 4, 5 по вул. 
Медична, 19 

Придбання для капітального ремонту 

будівельних матеріалів., заміна 
внутрішньої мережі каналізації, водо та 

теплопостачання в амбулаторії №4, 5 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція системи опалення в 

амбулаторії №2 по вул. Л.Чайкіної, 26 

Заміна газового опалення на 

електрорадіаторне з метою підвищення 

енергоефективності та енергозбереження 

соцзахист Відкриття та облаштування стаціонарного 

відділення територіального центру на 20 

ліжко-місць шляхом оренди площі у 230 

м3 на території лікарняного містечка по 
вул. Героїв України, 13 

Цілодобовий соціальний патронат, 

кваліфіковане медичне обслуговування 

за місцем перебування, соціально – 

психологічна адаптація, комплексне 
обслуговування громадян похилого віку, 

осіб з інвалідністю, запобігання 



соціальній ізоляції, створення нових 

робочих місць для жителів міста. 

Впровадження інноваційних соціальних 

послуг. 

соцзахист Створення єдиного електронного 

порталу по м. Покров для отримання 

малозахищеними верствами усієї 

інформації про соціальні послуги 

Можливість отримання малозахищеними 

верствами населення доступу до єдиного 

електронного порталу у зручний для них 

час, підвищення рівня інформованості 
громадян про зміни у сфері соціальної 

політики 

спорт Будівництво спортивного майданчику 

біля житлового будинку по вул. 

Курчатова, 10а 

Проект спрямований на покращення 

стану   старого ігрового майданчика, 

забеспечення молоді, мешканців 

комфортними  умовави  для займанням 

спортом проведення  дозвілля та 

відпочинку, підвищення довіри громадян 

до органів влади через виконання ними 
своїх функцій. 

спорт Реконструкція стадіону КЗ 

«Загальноосвітній ліцей м.Покров» по 

вул. Центральна, 31 

Створення комфортних умов для 

реалізації потреб у фізичному вихованні 

учнів. Залучення молоді до активного 

способу життя. 

спорт Реконструкція стадіону КЗ «НВК №1 

(середня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ) по 

вул. Центральна, 35 

Створення комфортних умов для 

реалізації потреб у фізичному вихованні 

учнів. Залучення молоді до активного 

способу життя. 

спорт Футбольне поле КЗ «Навчально-виховне 
об’єднання (середня школа І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ – позашкільний навчальний заклад) 

по вул. Лазаряна, 7-а 

Створення комфортних умов для 
реалізації потреб у фізичному вихованні 

учнів. Залучення молоді до активного 

способу життя. 

спорт Будівництво стадіону зі штучним 

покриттям для міні футболу 

Залучення молоді до здорового способу 

життя 

школи Ремонт м’якої покрівлі Комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа ім. 

Д.Дідіка» по вул. Горького, 12 

1308 кв.м. Покращення умов 

перебування у закладі 653 дитини та 39 

працівників 

школи Реконструкція КЗ «НВК №1 (середня 

школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ) по вул. 
Центральна, 35 

Покращення умов перебування у закладі 

дітей та використання сучасних 
технологій  

школи Реконструкція (прибудова) КЗ «СЗОШ 

№2» по вул. Малки, 15 

Реалізації проекту надасть якісні освітні 

послуги, які отримають діти віддаленого 

мікрорайону міста  

школи Спільно з НЕФКО модернізація 

зовнішнього освітлення та модернізація 2 

дошкільних навчальних закладів 

Заходи з оновлення освітлення та 

модернізації садочків - це екологічні та 

економічні переваги, що надасть 

скорочення викидів СО2, покращення 

перебування дітей у закладі, зменшення 
навантаження на міський бюджет  

 


