Синельникове – місто обласного підпорядкування, розташоване у
центральній частині Дніпропетровської області на відстані 48 км на
південний схід від м. Дніпро. Площа 2341 га. В місті налічується 142 вулиці,
20 провулків, поділено на 30 кварталів.
Чисельність населення, що проживає на території міської ради становить
30700 осіб. У порівнянні з минулим роком, кількість населення зменшилася
на 100 осіб. За січень-жовтень 2018 року народилася 280 дітей, у той час як
померло 430 осіб. Міграційний рух населення: у місто прибуло 58 осіб,
вибуло – 85. У міськрайонному центрі зайнятості на обліку перебуває
230 осіб, що на рівні листопада 2017 року.
Інфраструктура міста включає підприємства залізничного транспорту,
автотранспортне підприємство, побутові, комунальні, енергетичні та
промислові підприємства, розвинуту торгівельну мережу та сферу послуг.
У місті функціонує 8 бюджетоутворюючих підприємств, серед яких:
ДП « Придніпровська залізниця», ТОВ «ІНТЕРФОМ-ДНІПРО», ТОВ «Атлантіс»,
ТОВ «СНЕК-ЕКСПОРТ», ТОВ «Синельниківський молочний завод»,
ТОВ «СИНТИЗ», ТОВ «Україно-чеське спільне підприємство «Ніколь
Індастрі»».
Обсяг виконаних будівельних робіт становить 32,8 млн грн. Прийнято в
експлуатації чотирьохповерховий житловий будинок на 44 квартири,
веденно в експлуатацію 2486 м.кв. житла. Відповідно до затверджених
планів, учасники бойових дій в АТО отримують дозволи на розробку
проектів землеустрою на 134 земельних ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку.
Виконавчий комітет міської ради залучає суб’єктів малого підприємництва до
участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету.
Протягом січня-листопада 2018 року укладено 85 договорів на загальну суму
12 млн грн. Всього в місті зареєстровано 1410 фізичних осіб-підприємців та
450 юридичних осіб.

ОСВІТА
З метою забезпечення дітей м. Синельникове освітніми послугами в місті
функціонує У місті функціонують 9 дошкільних навчальних закладів,
7 загальноосвітніх шкіл, 1 позашкільний заклад освіти, дитячо-юнацька
спортивна школа, дитяча бібліотека. Також у місті працюють два відомчі
будинки культури.
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком
від 2 до 18 років на здобуття освіти у місті з’явилися ресурсні кімнати та
медіатеки для розвитку дітей із особливими потребами. Сучасна медіатека та
ресурсна кімната є важливими складовими інклюзивного простору. Тому
ресурсні кімнати та медіатеки були створені у місті Синельникове за адресою
вул. Козацька,44,у загальноосвітній школі №6 та у навчально-виховному
комплексі вул. Воїнів-Афганців,5. Вони дозволяють адаптовувати дітей з
особливими
освітніми
потребами,
дають
можливість
емоційно
розвантажувати дитину, знімати нервове напруження, займатися в
індивідуальному порядку з педагогом. Завдяки облаштуванню цих кімнат
учні можуть не тільки навчатись ,але й відпочивати, отримувати корисну
інформацію, в ресурсній кімнаті такі учні можуть оволодіти ще й побутовими
навичками.
Фінансування даного проекту виконано за рахунок обласного бюджету.
Кошторисна вартість проекту «Створення ресурсних кімнат та медіатек у
загальноосвітніх навчальних закладах» склала: медіатеки – 900,0 тис. грн,
ресурсні кімнати – 1100,00 тис грн.
За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та
дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання,
ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей та утеплення стін тощо. І цьому
є підтвердження вже сьогодні:
 капітальний ремонт будівлі центру дитячо-юнацької творчості
(Фінансування даного проекту виконано за рахунок міського бюджету.
Кошторисна вартість проекту склала 4220,0 тис. грн);
 ремонт покрівлі та заміна вікон на металопластикові ЗНЗ №1
(Фінансування даного проекту виконано за рахунок міського бюджету.
Кошторисна вартість проекту склала 701,8 тис. грн);
 створення ресурсних кімнат та медіатек у загальноосвітніх
навчальних закладах (Фінансування даного проекту виконано за
рахунок обласного бюджету. Кошторисна вартість проекту склала:
медіатеки – 900,0 тис. грн, ресурсні кімнати – 1100,00 тис грн);
 будівництво газової котельні ДНЗ №8 (Фінансування даного проекту
виконано за рахунок міського бюджету м. Синельникове. Кошторисна
вартість проекту склала 1443,5 тис. грн).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
З метою надання якісних медичних послуг населенню міста, продовжує
роботу міський комунальний заклад охорони здоров’я «Синельниківський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги», створений у
2016 році. До складу центру входять 3 амбулаторії загальної практики
сімейної медицини.
Амбулаторії розташовані в трьох різних районах міста, зручних для городян.
В кожній створені належні умови для прийому пацієнтів та розв’язання
широкого колу медичних проблем, з якими звертаються громадяни.
За звітний період виконані поточні ремонти по заміні вікон, дверей,
покрівель.
 Реалізовано проект реконструкція адміністративної будівлі в будівлю
амбулаторії
комунального
закладу
охорони
здоров’я
«Синельниківський центр медико-санітарної допомоги за кошти
міського бюджету – 4889,8 тис. грн.
В місті діє Програма «Здоров’я нації» на заходи якої виділені кошти на
2018 рік в сумі 280,2 тис. грн.
СПОРТ
За кошти міського бюджету, з метою популяризації спорту та здорового
способу життя у 2017-2018 роках реалізовано 2 проекти:
 Встановлення дитячо-спортивних майданчиків, освоєно 180,7 тис.
грн.
 Капітальний ремонт спортивного залу в Дитячо-юнацькій
спортивній школі освоєно 642,3 тис. грн. бюджетних коштів.
Заклади освіти поповнено спортивним інвентарем на суму понад 500,0 тис.
грн.
КУЛЬТУРА
У місті функціонує мережа закладів культури, до складу якої входить
Комунальна установа «Школа культури і мистецтв», Синельниківська міська
дитяча бібліотека. Основною метою школи культури і мистецтв є
задоволення потреб громадян у початковій мистецькій освіті, виховання
найбільш обдарованих дітей і залучення їх до професійного мистецтва. На
кінець 2018 року в школі культури та мистецтв навчається 301 учень, серед
них пільговиків – 18.
Навчання дітей здійснювалося за класами фортепіано, баян, акордеон, гітара,
скрипка, балалайка, домра, хоровий спів.
Пріоритетні напрямки розвитку закладів культури міста визначає Програма
розвитку культури в м. Синельниковому на 2018-2022 роки, затверджена
рішенням Синельниківської міської ради 29 березня 2018 року №489-29/VІІ.
З міського бюджету 2018 року на виконання передбачених Програмою
заходів на галузь культури виділено асигнувань в сумі 229700,00 грн.

ЕКОЛОГІЯ
 Реконструкція мереж водопроводу за межу санітарної зони в районі
вул. Робоча м. Синельникове.
Фінансування даного проекту виконано за рахунок обласного бюджету та
міського бюджету м. Синельникове. Кошторисна вартість проекту склала
1142,308 тис. грн. Фінансування робіт було здійснено: за кошти обласного
бюджету – 571,154 тис. грн; кошти міського бюджету – 571,154 тис. грн.
ДОРОГИ
Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано
капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення: у 2016 році –
2100 м2 на суму 1857,0 тис. грн; у 2017 році – 6605 м2 на суму 2223,5 тис. грн;
у 2018 році – 4260 м2 на суму 2200,0 тис. грн.
ЦНАП
В місті діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою
діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає понад 100 адміністративних
послуг.
У 2017 році був реалізований проект «Капітальний ремонт ½ частки
нежитлової будівлі по вул. Богми, 3а». Фінансування даного проекту
виконано за рахунок міського бюджету. Кошторисна вартість проекту склала
796,2 тис. грн.
АТО
У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної
операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 150 чоловік
учасників АТО. Для вдів загиблих бійців у зоні АТО, Виконавчим комітетом
міської ради придбано 3 квартири у м. Синельникове.

СУЧАСНИЙ ЗЕРНОВИЙ ЕЛЕВАТОР У М.СИНЕЛЬНИКОВОМУ

Новий елеватор на 27 тисяч тон зерна почав працювати в Синельниковому.
У проекті вартістю 80 мільйонів гривень – жодної копійки іноземних
інвестицій,
а
виключно
кошти
місцевих
сільгоспвиробників.
Новий елеватор виріс у Синельниковому на місці занедбаного бурякового
сховища за півтора роки.
Вигідне розташування елеватора дозволяє відвантажувати зерно і
автомобільним, і залізничним транспортом. Щодобово зерносховище здатне
приймати до тисячі тон пшениці, ячменю, кукурудзи й проса з різних районів
області.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НВК №7 «ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДНЗ»

У Синельниковому капітально відремонтовано навчально-виховний
комплекс №7. Будівлю осучаснили від покрівлі до ґанків. Різнокольоровий
утеплений фасад, оновлені актова та спортивна зали, класи і коридори.
Реконструйовано і спортивний блок – там розташували філію місцевої
ДЮСШ. Будівлі майже 30 років, її жодного разу не реконструювали.
Зовнішні стіни були занадто тонкі й легко втрачали тепло. Тому капремонт
розпочали з термомодернізації. Нова утеплена покрівля, сучасні вікна та
яскравий енергоефективний фасад – навіть поки що не завершений – вже
добре зберігають тепло. Фасад будівлі з боку внутрішнього подвір’я – новий,
різнокольоровий. Замість старого асфальту там поклали сучасну тротуарну
плитку. Осучаснено зовнішні стіни. Приведено до ладу і ґанки – їх
облаштують пандусами. На другому та третьому поверхах виконано
оздоблювальні роботи. Стіни та двері у класах різнокольорові.
В оновленій після ремонту спортивній залі вже проходять уроки фізкультури
та тренування з футболу й волейболу. Там також все нове – вікна, двері,
освітлення. Замість старої обдертої дерев’яної підлоги – сучасний
спортивний лінолеум. Також капітально відремонтовано спортивний блок
НВК. Там оновлено спортзал, зроблено тренерські кімнати, роздягальні та
душові. А ще – облаштовано спортивну залу з м’якою підлогою.
Після капремонту в НВК відкрито філію Синельниківської ДЮСШ. Бажаючих
займатися футболом і легкою атлетикою з кожним роком все більше, а старе
приміщення не розраховане на таку кількість вихованців.
В Синельниківській школі №7 – 450 учнів міста та навколишніх сіл –
Новогнідого та Іванівки.

РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ КЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
«СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ ЦМСД»

Фінансування робіт було здійснено за кошти міського бюджету – 4889,8 тис
грн. З метою надання якісних медичних послуг населенню міста, продовжує
роботу міський комунальний заклад охорони здоров’я «Синельниківський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської
міської ради», створений у 2016 році.
До складу центру входять 3 амбулаторії загальної практики сімейної
медицини. Амбулаторії розташовані в трьох різних районах міста, зручних
для городян. В кожній створені належні умови для прийому пацієнтів та
розв’язання широкого колу медичних проблем, з якими звертаються
громадяни.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД ЦНАП

Фінансування даного проекту виконано за рахунок міського бюджету.
Кошторисна вартість проекту «Капітальний ремонт ½ частки нежитлової
будівлі по вул. Богми» Вартість склала 796,2 тис грн. Реалізація проекту
дозволила забезпечити покращення якості муніципальних послуг;
збільшення кількості послуг, які отримують громадяни через ЦНАП;
скорочення строків надання послуг; зниження витрат часу громадян на
отримання послуг; забезпечення ефективної реалізації державної політики у
сфері реформування систем адміністративних послуг; позиціонування ЦНАП
у суспільстві як
«супермаркету послуг»,
незалежної інституції
проєвропейського формату; створення безбар’єрного середовища щодо
отримання адміністративних послуг, у тому числі в ЦНАП, для осіб з
інвалідністю та маломобільних груп населення.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Робота Центру дитячої та юнацької творчості є складовою системи
безперервної освіти. У закладі освітнім процесом охоплено 515 вихованців.
Функціонує система гуртків із врахуванням віку дітей та їх нахилів та
здібностей. Вихованці ЦДЮТ є активними учасниками, призерами,
переможцями конкурсів, фестивалів різних рівнів: міського, обласного,
Всеукраїнського, Міжнародного. На базі ЦДЮТ функціонує міська дитяча
організація «Семицвіт», яка об’єднує 7 шкільних осередків учнівського
самоврядування.
Значна увага приділяється працівниками ЦДЮТ організації масової роботи,
як у закладі, так і на рівні міста в цілому. Вихованці ЦДЮТ постійно беруть
участь у культурно-масових заходах міста.
У 2016 році проводився капітальний ремонт будівлі. Було відремонтовано
894,3 м2. Капітальний ремонт ЦДЮТ дав змогу вихованцям розвивати свої
здібності, задовольняти їх інтереси, духовний запит і потреби у професійному
визначенні. Фінансування даного проекту виконано за рахунок міського
бюджету – 4220,0 тис грн.
РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
КЗ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №1»

Актуальність проекту ґрунтується
на
комплексних
заходах
по
енергозбереженню та для покращення матеріально-технічної бази з метою
створення належних умов для навчання і виховання дітей, якісної організації
навчально-виховного процесу у м. Синельникове.

Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 знаходиться за адресою:
м. Синельникове, вул. Музична, 27. Будівля школи цегляна, 3-х поверхове,
побудована та ведена в експлуатацію у 1974 році, потужність 240 місць.
У 2015 році було здійснено капітальний ремонт даху площею 931 м 2 та заміну
вікон на металопластикові загальною площею 217,71 м 2, що значно
покращило існуючий стан будівлі, забезпечило енергозбереження.
Капітальний ремонт даху зупинив руйнування стін і стелі, розповсюдження
грибкових інфекцій(плісняви) в ході затікання води,
псування
електропроводки через надмірну вологу та потрапляння води.
Відремонтований дах та встановлені металопластикові вікна забезпечують
стабільний температурний режим згідно із санітарними нормами, істотно
підвищують рівень комфортності школярів та вчителів у приміщені школи.
Фінансування даного проекту виконано за рахунок міського бюджету
м. Синельникове. Кошторисна вартість проекту – 701,8 тис. грн.
СТВОРЕННЯ РЕСУРСНИХ КІМНАТ ТА МЕДІАТЕК
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сучасна медіатека та ресурсна кімната є важливими складовими
інклюзивного простору. Тому ресурсні кімнати та медіатеки були створені у
місті Синельникове за адресою: вул. Козацька, 44, у загальноосвітній школі
№6 та у НВК по вул. Воїнів-Афганців, 5.Вони дозволяють адаптувати дітей з
особливими
освітніми
потребами,
дають
можливість
емоційно
розвантажувати дитину, знімати нервове напруження, займатися в
індивідуальному порядку з педагогом. Завдяки облаштуванню цих кімнат
учні можуть не тільки навчатись ,але й відпочивати, отримувати корисну
інформацію, в ресурсній кімнаті такі учні можуть оволодіти ще й побутовими
навичками. Фінансування даного проекту виконано за рахунок обласного
бюджету. Кошторисна вартість проекту: медіатеки – 900,0 тис грн, ресурсні
кімнати – 1100,00 тис грн.
БУДІВНИЦТВО ГАЗОВОЇ КОТЕЛЬНІ КЗ «ДНЗ №8 «ЛІСОВА КАЗКА»
У ДНЗ №8, який знаходиться за адресою: м. Синельникове вул. Медова, 68,
була встановлена нова,сучасна,модульна котельня. З жовтня місяця цього
року котельня успішно розпочала свою роботу. На новій котельні
встановлений регулятор опалення по температурі зовнішнього повітря.

Модульна котельня «Укрінтерм» працює в автономному режимі без
постійного обслуговуючого персоналу. Теплова потужність змінюється від
0 до максимальної при незмінному ККД. Видалення димових газів від модулів
здійснюється за допомогою димовідвідних труб. Модульна установка
виробляє теплоносій (вода) з максимальною температурою 95 градусів.
Тому сучасна модульна котельня та її обладнання в рази покращила
тепловий режим в дитячому садку, що призвело до економії природного газу
та зменшилась кількість забруднюючих викидів в атмосферу.
Фінансування даного проекту виконано за рахунок міського бюджету.
Кошторисна вартість проекту – 1443,5 тис грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ЗА МЕЖУ САНІТАРНОЇ ЗОНИ

Фінансування даного проекту виконано за рахунок обласного бюджету та
міського бюджету м. Синельникове. Кошторисна вартість проекту
«Реконструкція мереж водопроводу за межу санітарної зони в районі вул.
Робоча м. Синельникове Дніпропетровської області» склала 1142,3 тис грн.
Фінансування робіт було здійснено: за кошти обласного бюджету –
571,154 тис грн; кошти бюджету м. Синельникове – 571,154 тис грн.
Реалізація проекту дозволила забезпечити оптимальний рівень тиску води в
мережах водопостачання - це в свою чергу надало можливість споживачам
отримувати
якісні
та
безперебійні
послуги
централізованого
водопостачання, зменшить кількість аварійних ситуацій на водопровідних
мережах міста та відповідно обсяг понаднормативних втрат води.

Пріоритетні напрямки розвитку міста передбачають концентрацію ресурсів
на вирішенні ключових проблем розвитку міста, реалізації перспективних,
високоефективних інвестиційно-інфраструктурних проектів, економічних,
соціальних і природоохоронних заходів, виконання яких забезпечить
поглиблення інституційних
перетворень, реформування житловокомунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та
активізацію інноваційної діяльності.
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;
здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах
сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових
платежів до бюджетів усіх рівнів;
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 населення. Заходи щодо підвищення якості соціальних послуг,
забезпечення належного та прозорого управління системою їх надання,
залучення до вирішення завдань соціальної підтримки широкого кола членів
громади, утвердження принципів корпоративної соціальної відповідальності
у бізнес-середовищі – все це сприятиме формуванню сильної та згуртованої
територіальної громади.
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.

1. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення
котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення
споживання природного газу.
2. Збільшення житлового фонду міста за рахунок капітальних вкладень у
будівництво.
3. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж для поліпшення якості
послуг з водопостачання та водовідведення для мешканців міста:
 Капітальний ремонт мереж водовідведення в районі вул. Московська,
м. Синельникове.
4. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів
обласного бюджету на загальну суму 71004,0 тис. грн, а саме:
 капітальний ремонт дороги, вул. Садова;
 капітальний ремонт дороги, вул. Центральна;
 капітальний ремонт дороги, вул. Новоукраїнська.
5. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та
ремонтами автомобільних доріг загального користування.

Проведення в закладах соціальної сфери (заклад освіти) енергоефективних
заходів на загальну суму 4500,0 тис. грн, в.т.ч. :
 Капітальний ремонт будівлі у дошкільному навчальному закладі №12
за адресою вул. Миру, 12 – 4500,0 тис. грн;
 Будівництво газової топкової ЗНЗ№3 – 1458,0 тис. грн.
 Благоустрій території загальноосвітнього навчального закладу № 4.
 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, покрівлі) дитячого
навчального закладу № 11.
 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, покрівлі)
загальноосвітнього навчального закладу № 2.

забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами до
освіти;
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 навчальновиховному процесі та підключені до мережі Інтернет;
підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб
регіонального ринку праці;
створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при
діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей
до якісної дошкільної освіти в районі;
створення умов для проведення заходів професійного спрямування для
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб;
забезпечення одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного
віку;
пільгове харчування вихованцям дошкільних навчальних закладів та
дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу визначених
категорій.
 Будівництво зони відпочинку м. Синельникове – 18,0 млн грн.
 Реконструкція стадіону у м. Синельниковому – 22,6 млн грн.
Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для
підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних
громадах району, а саме:
 Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Павла Тичини та вул.
Миру в м. Синельникове, 580 м.
 Реконструкція очисних споруд у м.Синельниковому, 20,0 млн грн.
Проектування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій,
комплексів для складування, оброблення, сортування, утилізації та
захоронення твердих побутових відходів, а саме:
 Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів
по вул. Робоча, 121.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ У ДНЗ № 12
На сьогодні у ДНЗ №12 по вул. Миру, 12, функціонує 12 груп загального
розвитку, які комплектуються за віковими ознаками,2 з них логопедичні.

Заклад обладнано методичний кабінет, кабінет психолога, кабінет медичної
сестри, ізолятор, процедурна кімната, музична зала, ігротека, харчоблок,
пральня. Всі приміщення утримуються відповідно до санітарних норм та
правил. На території розміщені ігрові майданчики для всіх вікових груп,
загальний фізкультурний майданчик, міні стадіон, автомістечко,
майданчики для настільного тенісу та гри «городки», «стежина здоров’я»,
«галявина казок», господарський двір. Вся територія огороджена металевим
парканом висотою 160 см.

Опалювальна система знаходиться в належному стані, щороку проводяться
ревізійні роботи до початку опалювального сезону. Встановлено
лічильники теплової енергії, гарячої та холодної води, систематично
ведеться журнал обліку подачі теплової енергії, води. З метою зменшення
витрат на енергоресурси, виконання програми з енергозбереження та
дотримання температурного режиму в приміщеннях, виникла необхідність
утеплення фасаду та покрівлі. Будівля ДНЗ №12 була збудована у 1986 році.
Огороджувальні конструкції з/б блоки, перекриття бетонні, покрівля м’яка,
рулонна. Джерела фінансування – місцевий бюджет. Орієнтовна вартість
капітального ремонту будівлі ДНЗ №12 складає 4500,0 тис. грн.
БУДІВНИЦТВО ГАЗОВОЇ ТОПКОВОЇ ПО ВУЛ. КАШТАНОВА, 27 ЗНЗ№3

Енергосбереження в закладах освіти є ключовим. Для цього у 2020 році
планується збудувати газову топкову у загальноосвітній школі №3 за
адресою: м. Синельникове вул. Каштанова, 27.

Джерела фінансування – місцевий бюджет. Орієнтовна вартість будівництва
газової топкової ЗНЗ №3 складає 1458,0 тис. грн. Будівництво окремої
топкової для навчального закладу в першу чергу дасть можливість
забезпечити школу необхідним теплом, розвантажити існуючу котельню,
використовувати газ тільки для отримання тепла, а не для обігріва
зовнішнього повітря. Також будівництво топкової зменшить споживання
природного газу, дасть економію бюджетних коштів, забезпечить
температурний режим в приміщеннях закладів освіти згідно нормативним
вимогам.
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. ПАВЛА
ТИЧИНИ ТА ВУЛ. МИРУ
Проект «Будівництво мереж
зливової каналізації по вул.
Павла Тичини та вул. Миру в м.
Синельникове» спрямований
на
вирішення
соціальноекономічних, екологічної та
техногенної проблем.
Проектом
передбачається
розробка
технічної
документації та кошторису на
будівництво
розподільчих
мереж зливової каналізації по
вул. Павла Тичини від житлового будинку №7 до скиду в правий «отрог»
балки Ворона загальною довжиною 580м.
Реалізація даного проекту покращить екологічну ситуацію, санітарний стан
підвальних приміщень, скоротить затрати на ремонт під`їздних доріг.
Загальний бюджет проекту становить 3840,8 тис. грн.
Проект передбачає будівництво мереж зливової каналізації по вул. Павла
Тичини в м. Синельникове. Зливова каналізація спроектована для збору
зливових і талих вод і відвід їх в найближчу природну водойму .
Система водовідведення спроектована з урахуванням рельєфу місцевості,
об`єкту ймовірних осадів і талих вод. Така система водовідведення здатна
забезпечити якісне і своєчасне водовідведення, яке урятує будівлі від
підтоплення і всіх проблем, пов`язаних з цим явищем.
Реалізація даного проекту виключить щорічні значні витрати з місцевого
бюджету на ремонт прибудинкового мощення, тротуарів, асфальтового
покриття доріг та покращить санітарний стан підвальних приміщень в
житлових будинках і освітніх закладах.
БУДІВНИЦТВО ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ У МІСТІ СИНЕЛНИКОВЕ
Парк буде умовно поділений на 2 зони: «Південна» – для дорослого
населення, «Північна» – для підлітків і дітей. Також будуть зони і об'єкти для
всіх – це алеї парку, фонтан, оглядовий майданчик, алея закоханих – вони

чудово підійдуть для фото весіль та урочистостей, здійснення прогулянок з
дітьми, друзями і просто вечірнього моціону жителів міста.
Вже
проведені
роботи
з
реконструйованою
озера
«Червоне»,
відновлено
дно,
укріплені береги і дамба. Створено
піщаний пляж для відпочинку
городян. Зроблені алеї, оглядовий
майданчик, встановлено «дитяче
містечко».
Протягом
2019-2021
років
планується продовжити роботи
щодо завершення будівництва
парку. Планується встановити один
незвичайний об'єкт, яких в Україні
одиниці, а подібних взагалі немає - це буде фонтан і сонячний годинник 2 в
1. По центру площі фонтану буде підніматися гномон, причому в стилі, що
нагадує про залізничне походження міста, який буде відкидати тінь. Замість
циферблата будуть розташовані форсунки фонтану з підсвічуванням для
темного часу доби. Загальний бюджет проекту становить 18,0 млн грн.
БУДІВНИЦТВА ПОЛІГОНУ ТПВ В М. СИНЕЛЬНИКОВЕ
Метою Проекту є створення на території міста Синельникове умов
поводження з твердими побутовими відходами, які будуть відповідати
сучасним екологічним і санітарним стандартам і забезпечать експлуатацію
полігону (сміттєзвалища) у довгостроковій перспективі.

Актуальність будівництва полігону ТПВ в м. Синельникове пов’язана із тим
що місто залишилося без місця видалення відходів, що створює загрозу
санітарного стану та несприятливі умови проживання для населення.
Будівництво вказаного об’єкту покращить екологічний стан навколишнього
природного середовища, забезпечить екологічно безпечні умови для життя
і здоров'я людей. Проект «Рекультівація земельної ділянки міського звалища
побутових відходів по вул. Робоча, 121, м. Синельникове» спрямований на
вирішення соціально-економічних, екологічної та техногенної проблем.
Загальний бюджет проекту становить 30,0 млн грн.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ДЮСШ М. СИНЕЛЬНИКОВЕ

У ДЮСШ займається 385 дітей. Школа налічує багато секцій для фізичного
розвитку дитини, наприклад такі як: футбол для дітей різного віку, волейбол
та легка атлетика.
У 2017 році проводився капітальний ремонт спортивної зали. Площа
спортивної зали складає 280 м2. В ході ремонту була замінена стара дерев’яна
підлога на поліурітанове покриття, що дало змогу дітям більш якісно
тренуватися. Також встановлена проточно-вентиляційна система, в зв’язку з
чим повітря стало свіжішим, зникли неприємні запахи. Були пофарбовані
стелі та стіни .Спортивну залу оснастили сучасним освітленням.
Фінансування даного проекту виконано за рахунок міського бюджету
м. Синельникове. Кошторисна вартість проекту складає 642,3 тис. грн.
Протягом 2019-2021 років планується подовжити роботи щодо реконструкції
стадіону у м. Синельниковому. Фінансування проекту буде проводитись за
кошти міського бюджету 3,0 млн грн та обласного бюджету 19,6 млн грн.
Орієнтовна вартість 22,6 млн грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ. САДОВА

Розвинена
дорожньо-транспортна
інфраструктура
є
необхідною
передумовою економічного і соціального регіонального розвитку, зокрема
на місцевому рівні, адже це дозволяє задовольнити потреби підприємств та
населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, налагодити стабільні
виробничі зв’язки, досягнути збалансованого просторового розвитку та

підвищити рівень локальної доступності різних територій міста, їх
інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність.
Очікуваний результат: забезпечення транспортного зв’язку у місті та
безпечного руху автотранспорту, відповідність проїзної частини та її
підземних інженерних мереж нормативним вимогам державних стандартів,
благоустрій, створення комфортних та безпечних умов як для городян, так і
гостей міста, покращення екологічного стану.
Загальний обсяг фінансування проекту складає 33,8 млн грн, за рахунок
коштів обласного бюджету.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У М.СИНЕЛЬНИКОВОМУ
Основна мета проекту – екологічне обґрунтування доцільності господарської
діяльності і способів її реалізації, визначення шляхів і способів нормалізації
стану навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної
безпеки. Очищення стічних вод до нормативних показників, зменшення
негативного впливу очисних споруд на навколишнє природне середовище
шляхом впровадження сучасних, екологічно безпечних технологій.
У ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, найбільш сприйнятливою
ланкою є навколишнє природне середовище, яке відчуває надзвичайне
антропогенне навантаження.

Реалізація даного проекту поліпшить санітарно-епідеміологічного стан у
місті, покращить умови проживання мешканцям. Загальний обсяг
фінансування проекту складає 20,0 млн грн, за рахунок коштів обласного
бюджету.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА
Розвинена
дорожньо-транспортна
інфраструктура
є
необхідною
передумовою економічного і соціального регіонального розвитку, зокрема
на місцевому рівні, адже це дозволяє задовольнити потреби підприємств та
населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, налагодити стабільні
виробничі зв’язки, досягнути збалансованого просторового розвитку та
підвищити рівень локальної доступності різних територій міста, їх
інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність.

Очікуваний результат: забезпечення транспортного зв’язку у місті та
безпечного руху автотранспорту, відповідність проїзної частини та її
підземних інженерних мереж нормативним вимогам державних стандартів,
благоустрій, створення комфортних та безпечних умов як для городян, так і
гостей міста, покращення екологічного стану.
Загальний обсяг фінансування проекту складає 29,3 млн грн, за рахунок
коштів обласного бюджету.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ.
НОВОУКРАЇНСЬКА

Розвинена
дорожньо-транспортна
інфраструктура
є
необхідною
передумовою економічного і соціального регіонального розвитку, зокрема
на місцевому рівні, адже це дозволяє задовольнити потреби підприємств та
населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, налагодити стабільні
виробничі зв’язки, досягнути збалансованого просторового розвитку та
підвищити рівень локальної доступності різних територій міста, їх
інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність.
Очікуваний результат: забезпечення транспортного зв’язку у місті та
безпечного руху автотранспорту, відповідність проїзної частини та її
підземних інженерних мереж нормативним вимогам державних стандартів,
благоустрій, створення комфортних та безпечних умов як для городян, так і
гостей міста, покращення екологічного стану.
Загальний обсяг фінансування проекту складає 7875,00 тис. грн, за рахунок
коштів обласного бюджету.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ
(УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ПОКРІВЛІ) ДНЗ № 11

Мета проекту – досягнення ефективного енергозабезпечення за умови
зменшення питомих витрат палива, скорочення бюджетних видатків за
спожиті енергоносії, покращення температурного режиму у приміщеннях
освітнього закладу. Завданням даного проекту є утеплення та оздоблення
фасаду дитячого садочка; створення належних умов виховання і навчання
дітей та роботи працівників в ДНЗ, дотримання санітарних норм
перебування в будівлі, поліпшення рівня теплового комфорту в приміщеннях
дошкільного навчального закладу, поліпшення технічного стану будівлі;
залучення
додаткових
джерел
фінансування
проектів
розвитку
інфраструктури міста; популяризацію енергозберігаючих технологій серед
вихованців та працівників закладу, мешканців міста; оптимізацію та
економію використання коштів міського бюджету. Досягти мети можливо
тільки після утеплення фасадів будівлі дошкільного навчального закладу
№11, тому що втрати тепла приводять до збільшення витрат на опалення.
Реалізація проекту дасть можливість: забезпечення санітарно-гігієнічних та
новітніх технологій у експлуатації приміщень; отримання щорічного
економічного ефекту за рахунок утеплення фасаду та зменшення
тепловтрати; виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладі;
Отримання населенням повної інформації по впровадженню на території
міста заходів з енергозбереження.
Джерела фінансування – місцевий бюджет. Орієнтовна вартість капітального
ремонту будівлі ДНЗ №11 складає 2300,0 тис грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ПОКРІВЛІ)
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 2
Мета проекту: суттєво зменшити використання енергоресурсів та
забезпечити комфортний мікроклімат приміщень і належні санітарногігієнічні умови перебування дітей у школі шляхом зведення шатрового даху
та утеплення фасаду. Реалізація проекту дасть можливість: досягнення
економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв
на обігрів приміщення; покращення температурного режиму у приміщенні;

запобігання в подальшому руйнуванню та обсипанню фасаду будівлі;
покращення естетичного вигляду будівлі дитячого садка; зменшення
споживання природного газу.

Джерела фінансування – місцевий бюджет. Орієнтовна вартість капітального
ремонту будівлі ЗНЗ №2 складає 8500,0 тис грн.
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 4

Заміна асфальтового покриття ЗНЗ №4 й відповідне оновлення асфальтового
покриття забезпечить зручність і безпеку в пересуванні дітей по території
закладу, покращить естетичний вигляд і додасть сучасну модернізацію в
благоустрої території. Кількість потенційних користувачів перевищує
щоденно 400 осіб. Джерела фінансування – місцевий бюджет. Орієнтовна
вартість проекту ЗНЗ №4 складає 2800,0 тис. грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СХІДНОЇ
ТА ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ МІСТА
Мета проекту є проведення реконструкції та влаштування зовнішнього
освітлення міста із використанням сучасних енергозберігаючих технологій,
що дозволить якісно покращити стан освітленості вулиць у вечірній та нічний
час доби, економніше використовувати фінансові та енергетичні ресурси.
В результаті реалізації даного проекту очікується: отримати ефективне,
відповідно до нормативних вимог, освітлення вулиць міста, а також
підвищити рівень безпеки пересування мешканців впродовж усього темного

періоду доби, зменшення травматизму, дорожніх пригод та покращення
криміногенної ситуації в місті; зменшення видатків на експлуатацію, ремонт
та обслуговування приладів вуличного освітлення завдяки високій якості
запропонованого типу світильників.

Джерела фінансування – місцевий бюджет. Орієнтовна вартість проекту
складає 5000,0 тис грн.

ДОДАТОК

благоустрій

Будівництво зони відпочинку у місті

дитячі садки

Капітальний ремонт будівлі КЗ освіти
«ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №
12 «Журавлик» по вул. Миру, 12
Капітальний ремонт будівлі (утеплення
фасаду, покрівлі) КЗ освіти «ДНЗ (ясласадок) комбінованого типу №11
«Дружба» по вул. Ватутіна, 28
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Садова

дитячі садки

дороги

дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Центральна

дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Новоукраїнська

екологія

Будівництво мереж зливової каналізації
по вул. Павла Тичини

екологія

Будівництво мереж зливової каналізації
по вул. Миру

екологія

Реконструкція очисних споруд у місті

екологія

Будівництво полігону ТПВ по вул. Робоча,
121

освітлення

спорт

Капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення східної та південної частини
міста
Реконструкція стадіону ДЮСШ по вул.
Каштанова, 27а

Створення комфортного відпочинку
15000 для дітей та мешканців міста.
Створення належних умов для
комфортного перебування 200 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 250 дітей у
навчально-виховному закладі.
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану дороги, дорожніх споруд, смуги
відведення, елементів облаштування
дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану дороги, дорожніх споруд, смуги
відведення, елементів облаштування
дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану дороги, дорожніх споруд, смуги
відведення, елементів облаштування
дороги
Реалізація даного проекту покращить
екологічну ситуацію, санітарний стан
підвальних приміщень, скоротить
видатки на ремонт під’їзних доріг.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод –
500 осіб.
Реалізація даного проекту покращить
екологічну ситуацію, санітарний стан
підвальних приміщень, скоротить
видатки на ремонт під’їзних доріг.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод –
500 осіб.
Реалізація даного проекту поліпшить
санітарно – епідеміологічний стан у місті,
покращить умови проживання 500
мешканцям.
Реалізація даного проекту покращить
екологічну ситуацію та санітарний стан
міста, впровадження сортувальних
безвідходних технологій. Орієнтовна
кількість отримувачів вигод – 30000 осіб.
Дозволить якісно покращити стан
освітленості вулиць у вечірній та нічний
час доби, економніше використовувати
фінансові та енергетичні ресурси
Забезпечення якісних послуг населенню,
розвиток мережі спортивних та
фізкультурно-оздоровчих споруд.

спорт

Капітальний ремонт глядацьких трибун
стадіону по вул. Каштанова, 27-А

школи

Благоустрій території Синельниківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 по вул. Перемоги, 1

школи

Капітальний ремонт будівлі (утеплення
фасаду, покрівлі) загальноосвітнього
навчального закладу №2 по вул. Миру, 13
Будівництво газової топкової
Синельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
по вул. Каштанова, 27

школи

школи

Капітальний ремонт ЗОШ № 7 по вул.
Воїнів Афганців, 5

школи

Реконструкція стадіону та елементів
благоустрою ЗОШ № 7 по вул. Воїнів
Афганців, 5

Орієнтовна кількість отримувачів вигод –
1000 осіб.
Створення умов для розвитку і
популяризації спорту та зорового
способу життя, оздоровлення різних
вікових категорій в будь-яку пору року
Створення належних умов для
комфортного перебування 450 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 950 дітей у
навчально-виховному закладі.
Будівництво топкової зменшить
споживання природного газу, дасть
економію бюджетних коштів,
забезпечить температурний режим в
приміщеннях закладів освіти згідно
нормативним вимогам. Орієнтовна
кількість отримувачів вигод – 300 осіб.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.

