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ПЕРЕЛІК 

інвестиційних проектів та заходів щодо забезпечення виконання завдань  

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області у 2019 році 
 

 

Назва проекту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

Житлове будівництво у містах, районах та 
об’єднаних територіальних громадах 
Дніпропетровської області 

Департамент  
капітального будівництва 
облдержадміністрації 

Поліпшення житлових умов, створення 
соціального житла для незахищених 
верств населення 

Будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт закладів освіти у містах, районах та 
об’єднаних територіальних громадах 
Дніпропетровської області 

Департамент  
капітального будівництва 
облдержадміністрації 

Забезпечення умов для створення 
опорних шкіл, навчально-виховних 
комплексів для належного перебування 
та навчання дітей;  
виконання енергозбережних заходів 

Будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт медичних закладів у містах, районах 
та об’єднаних територіальних громадах 
Дніпропетровської області 

Департамент  
капітального будівництва 
облдержадміністрації; 
департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Створення умов для забезпечення 
надання кваліфікованої медичної 
допомоги; 
виконання енергозберігаючих та 
екологічних заходів 
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Назва проекту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

Реставрація, реконструкція та капітальні 

ремонти закладів культури у містах, районах 

та об’єднаних територіальних громадах 

Дніпропетровської області 

Департамент  

капітального будівництва 

облдержадміністрації 

 

Збереження історичних пам’яток та 

створення умов для забезпечення 

культурного дозвілля 

Будівництво та реконструкція спортивних 

об’єктів у містах, районах та об’єднаних 

територіальних громадах Дніпропетровської 

області 

Департамент 

капітального будівництва 

облдержадміністрації 

 

Забезпечення спортивного виховання та 

культурного дозвілля населення 

Капітальний ремонт житлового фонду 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Дніпропетровської області 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Стимулювання об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-

будівельних кооперативів 

(позичальники) до впровадження 

енергоефективних технологій шляхом 

відшкодування суми відсоткових ставок 

Благоустрій міст, сіл та селищ 

Дніпропетровської області 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Виконання меморандуму про співпрацю 

з ОСББ, а саме – сприяння проведенню 

капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення. 

Висадження дерев у населених пунктах 

області та реконструкція зон відпочинку 
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Назва проекту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

Придбання сучасної спецтехніки для 

виконання робіт із санітарного очищення та 

благоустрою населених пунктів 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Гарантування санітарного та екологічно 

безпечного видалення й утилізація 

відходів 

Будівництво та реконструкція водопровідних 

мереж у містах, районах та  

об’єднаних територіальних громадах 

Дніпропетровської області 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Забезпечення безперебійним 

централізованим водопостачанням 

близько 68 тис. мешканців області 

Впровадження енергозбережних заходів  
на підприємствах водопостачання 
Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Економія електроенергії – 30% 

Будівництво, реконструкція, капітальний 
ремонт та експлуатаційне утримання 
комунальних доріг та вулиць населених 
пунктів Дніпропетровської області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Підвищення рівня безпеки руху 

 

 
 

Перший заступник 

голови обласної ради                                                                                                            С. ОЛІЙНИК 
 


