
       Додаток 2 до додатка 2 

                                                                                    до рішення обласної ради 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

інвестиційних проєктів та заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми  

соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області у 2020 році 
 

 

Назва проєкту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

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

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації; 
департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Поліпшення житлових умов, отримання 
та реалізація технічних умов на 
приєднання до електричних мереж, 
приєднання житлових будинків до мереж 
газопостачання та водопостачання, 
створення соціального житла та 
придбання житла для незахищених та 
пільгових верств населення 

Проєктування, будівництво, реконструкція 
та розширення аеропорту 
Дніпропетровського регіону 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Створення умов для обслуговування 
пасажирів відповідно до чинних 
нормативів, а також для обслуговування 
міжнародного авіасполучення, повітряних 
перевезень, вантажних терміналів, 
соціально та стратегічно значущих для 
Дніпропетровської області 
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Назва проєкту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

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 

Створення умов для забезпечення 
надання кваліфікованої медичної 
допомоги; виконання енергозбережних та 
екологічних заходів 

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

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

Забезпечення спортивного виховання 
молоді та культурного дозвілля населення 

Капітальний та поточний ремонт об’єктів 
житлового господарства 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Поточний ремонт інженерних 
внутрішньобудинкових мереж 
теплопостачання, посилення 
внутрішньобудинкових електромереж 
житлових будинків та гуртожитків 
комунальної власності, капітальний 
ремонт покрівель, внутрішньо 
будинкових мереж тепло-, 
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Назва проєкту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

водопостачання та водовідведення 
житлових будинків та гуртожитків, 
відновлення ліфтового господарства 
комунальної власності 

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 та реалізація 

інфраструктурних проєктів у населених 

пунктах Дніпропетровської області 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Виконання меморандуму про співпрацю  

з ОСББ. Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення. Висадження 

дерев у населених пунктах області та 

реконструкція зони відпочинку 

Упровадження енергозбережних заходів 

на підприємствах водопостачання 

Дніпропетровської області 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Економія енергоносіїв,  

а саме – електроенергії 

Будівництво, реконструкція 

каналізаційних та водопровідних  

мереж та обладнання у містах,  

районах та об’єднаних територіальних 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Забезпечення безперебійним 

централізованим водопостачанням, 

підвищення якості питної води та 

забезпечення санітарного водовідведення 
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Назва проєкту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

громадах Дніпропетровської області 

Придбання сучасної спецтехніки для 

виконання робіт із санітарного очищення 

та благоустрою населених пунктів 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Гарантування санітарного та  

екологічного видалення й утилізація 

відходів 

Будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт та експлуатаційне утримання 

комунальних доріг та вулиць населених 

пунктів, доріг загального користування 

місцевого значення та доріг загального 

користування державного значення 

Дніпропетровської області 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Підвищення рівня безпеки руху, 

продовження будівництва другої черги 

Північного обходу м. Дніпра, а також 

облаштування спеціальних майданчиків 

для зупинки великовагових транспортних 

засобів на автомобільних дорогах 

загального користування місцевого та 

державного значень 
Підтримка національного 
товаровиробника шляхом проведення 
форумів, круглих столів, виставок, 
семінарів для суб’єктів господарювання з 
перспективних напрямів розвитку 
підприємництва в Дніпропетровському 
регіоні 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад, об’єднані територіальні 
громади (за згодою) 

Підвищення конкурентоспроможності 
продукції і розширення ринків її збуту; 
створення сприятливих умов для 
відкриття, ведення і зростання 
підприємництва області 

Забезпечення інформаційно-
консультаційної, фінансово-кредитної 
підтримки суб’єктів господарювання; 
підвищення конкурентоспроможності 
продукції місцевих виробників та їх 
експортного потенціалу 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад, об’єднані територіальні 

Створення сприятливих умов для 
відкриття, ведення і зростання 
підприємництва області 
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Назва проєкту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

 громади (за згодою) 

Організація роботи щодо залучення 
інвесторів для реалізації інвестиційних 
проєктів шляхом організації форумів, 
круглих столів, виставок, семінарів для 
національних та закордонних суб’єктів 
господарювання, у тому числі шляхом 
участі в закордонних заходах 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
КЗ „Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне 
агентство” 
Дніпропетровської обласної 
ради” (за згодою), 
ДП „Інвестиційно-
інноваційний центр” (за 
згодою) 

Поліпшення інвестиційного клімату 
області; 
збільшення обсягу іноземних інвестицій в 
економіку області, у тому числі на 
територіях з низькою інвестиційною 
привабливістю; 
налагодження ділових зав’язків та 
співпраця між бізнес-структурами 

Реалізація інвестиційних проєктів на 
умовах співфінансування, у тому числі 
відповідно до вимог, визначених законами 
України „Про державно-приватне 
партнерство” та „Про концесію” 

Департамент капітального 
будівництва 
облдержадміністрації, 
Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Поліпшення інвестиційного клімату 
області 

 

  
 
 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

обласної ради                                                                                                                                            А. МАРЧЕНКО 
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