
Додаток 2 до додатка 2 
до рішення обласної ради 

             від 02.12.2016 р. 
             № 115-7/VIІ 

ПЕРЕЛІК 
інвестиційних проектів та заходів 

щодо забезпечення виконання завдань програми  
соціально-економічного та культурного розвитку області у 2017 році 

 

Назва проекту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

Капітальний ремонт об’єктів житлового 

господарства  
Департамент житлово-
комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 
 

Капітальний ремонт ліфтів та 

покрівель 

Благоустрій міст, сіл, селищ Департамент житлово-
комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення. 
Висадження дерев у населених 

пунктах області, будівництво, 
реконструкція скверів, парків та 

зони відпочинку у містах 

Вільногірськ, Марганець, Нікополь, 

Новомосковськ 
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Назва проекту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

Реалізація інфраструктурних проектів – 
будівництво та реконструкція набережної у 
місті Новомосковську, пішохідного мосту 
через р. Вовча у місті  Павлограді 

Департамент житлово-
комунального господарства 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Поліпшення умов проживання 
мешканців міст Новомосковськ та 
Павлоград 

Будівництво та реконструкція об’єктів 
водопостачання в Апостолівському, 
Криничанському, Межівському, 
Новомосковському, Солонянському, 
Софіївському, Томаківському, 
Широківському районах та об’єднаних 
територіальних громадах Дніпровського 
району Дніпропетровської області 
 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Забезпечення безперебійним 
централізованим водопостачанням 
майже 110 тис. мешканців області 

Упровадження енергозбережних заходів на 
підприємствах водопостачання 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 
 

Економія електроенергії – 30% 

Житлове будівництво у місті Кам’янське та 
Васильківському, Дніпровському, 
Петропавлівському, Царичанському та 
Юр’ївському районах 
 

Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

Поліпшення житлових умов понад  
160 сімей, створення соціального 
житла для забезпечення 
незахищених верств населення 



3 
 

Назва проекту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

Будівництво, реконструкція та капітальні 
ремонти закладів освіти у містах: 
Кам’янське, Жовті Води, Кривий Ріг, 
Новомосковськ, Нікополь, 
Верхньодніпровському, Дніпровському, 
Криворізькому, Криничанському, 
Магдалинівському, Межівському, 
Новомосковському, Петриківському, 
Солонянському, Синельниківському, 
Юр’ївському районах, Нивотрудівській ОТГ 
Апостолівського району 
 

Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

Забезпечення належних умов 
перебування та навчання дітей; 
виконання енергозбережних заходів 
 

Будівництво, реконструкція та капітальні 
ремонти лікарняних закладів у містах 
Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Нікополь, 
Дніпровському районі 
 

Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

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

Реставрація та реконструкція закладів 
культури у містах: Дніпро, Кривий Ріг, 
Новомосковськ, Перещепине та 
Верхньодніпровському, Дніпровському 
районах 
 

Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

 

Збереження історичних пам’яток та 
створення умов для забезпечення 
культурного дозвілля 



4 
 

Назва проекту, зміст заходу Виконавець Очікуваний результат 

Будівництво та реконструкція спортивних 
комплексів у містах: Дніпро, Кривий Ріг, 
Кам’янське, Нікополь, Дніпровському, 
Покровському та Софіївському районах 

Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

Забезпечення спортивного 
виховання молоді та культурного 
дозвілля населення 

Створення навчально-виховних комплексів Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

Створення додаткових місць 
дошкільної освіти 

Капітальний ремонт приміщення будинку 
культури Виводівської територіальної 
громади під ЦНАП (у т.ч. ПКД) 

Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

Забезпечення мешканців 
територіальної громади 
адміністративними послугами 

Будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонти комунальних доріг та 
вулиць населених пунктів області 

Департамент житлово-
комунального господарства 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Підвищення рівня безпеки руху 

 
 
 
 

Перший заступник 
голови обласної ради                                                                                                                         С. ОЛІЙНИК 
 


