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СНОВЩИНА. ПІДСУМКИ.
ЕКОНОМІКА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Серед промислових підприємств району стабільно працюють та
нарощують обсяги 4 підприємства: «ПрАТ Щорський завод продовольчих
товарів», Новоборовицький спиртовий завод, ТОВ «Меблева фабрика» та ТОВ
«Техсервіс».
Обсяг виробництва промислової продукції за попередніми даними за
2018 рік склав 114,6 млн. грн., що на 23,2% більше по відношенню до
показників відповідного періоду минулого року.
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств
району за результатами 2018 року склав 107,7 % у порівнянні з відповідним
періодом минулого року і становить 160,2 млн. грн.
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Промислові підприємства району підтримують торговельні стосунки з
Молдовою, Естонією, Німеччиною, Румунією, Латвією (пряники та печиво
ПАТ «Щорський завод продтоварів»); Туреччиною, Німеччино, Ізраїлем,
Південною Африкою, Чехією, Болгарією, Нідерландами, Великобританією,
Таїландом, Бельгією, Індонезією, Португалією, Єгиптом, Литвою, Мальтою
(сільгосппродукція СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПВТП «Яна»); Туреччиною
Йорданією, Молдовою, Узбекистаном, Суданом, Індією, Литвою (деревні
пелети, пиломатеріал обрізний хвойних порід ТОВ «Щорська меблева
фабрика», ТОВ «Астра»).
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
В агропромисловому комплексі Сновської громади здійснюють діяльність
24 агроформування різних організаційно-правових форм.

Тваринництво
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Обсяг капітальних інвестицій в сільське господарство громади за 2018 р.
становить понад 50 млн. грн., що у 2,4 рази більше минулорічних показників.
Протягом 2018 року сільгосппідприємствами придбано 45 одиниць
різноманітної техніки на суму 42,3 млн. грн., що більше в 2,1 рази, ніж у
2017 році, з яких: 4 трактори, 4 посівні агрегати, 2 обприскувачі, машина для
внесення мінеральних добрив, 2 вантажні автомобілі, грунтообробна техніка та
ін.
Найбільші обсяги інвестицій у 2018 р. спостерігаються у таких суб`єктів
господарювання, як: СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», ПСП
«Прогрес», ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський».
У 2018 році
завершено будівництво зерносушильного комплексу
(елеватора) потужністю 30 тис. тонн у с. Камка Сновського р-ну, ПСП «Яна
Плюс».
АДМІНПОСЛУГИ
 Сектор надання адміністративних послуг Сновської міської ради надає
населенню
громади
20
видів
адмінпослуг.
Відповідний
сектор
Райдержадміністрації надає 44 види адмінпослуг. Крім того, при
Райдержадміністрації працює два державних реєстратора.
ЕКОЛОГІЯ
 в 2018 р. з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища було виділено 2 млн. грн. на закінчення робіт по реконструкції
каналізаційних мереж в м. Сновськ в районі «П`ятикутів». Розпорядником
коштів по даному об`єкту визначено Управління капітального будівництва
Чернигівської обласної державної адміністрації. У 2018 р. використано коштів
1,2 млн. грн. Роботи буде продовжено у 2019 році.
 З метою виконання законодавства України щодо роздільного збору
сміття міською радою придбано та встановлено по місту 16 контейнерів для
роздільного збирання твердих побутових відходів.
 Загальна кількість домогосподарств, охоплених збором та утилізацією
твердих побутових відходів – 2349, в т. ч.: 818 договорів з власниками квартир
та 1531 договір з власниками приватних домогосподарств. Станом на
01.01.2019 р. охоплено збором та утилізацією твердих побутових відходів 55%
домогосподарств міста.
 Вивезено на сміттєзвалище за 2018 рік твердих побутових відходів
4302 тон.
ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
 Довжина всіх доріг громади з твердим покриттям (державних,
регіональних і місцевих) складає 155,1 км.
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 У 2017 році:
- проведено капітальний ремонт частини доріг 5 вулиць м. Сновська
(вул. Пушкіна, вул. Короленка, вул. Лермонтова, вул. 30 років
Перемоги, вул. Залізнична) та 2 вулиць в селах Рогізки та Кучинівка
загальною протяжністю понад 3,5 км на суму 12737 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт доріг по міському кладовищу
площею 890 метрів на суму 1183,60 тис. грн.;

- з міського бюджету виділено 1071,6 тис. грн. на проведення
ямкового ремонту доріг на площі 2720 квадратних метрів.
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 У 2018 році:
- проведено капітальний ремонт частини доріг 4 вулиць м. Сновськ та
2 вулиць в селах Рогізки та Кучинівка загальною протяжністю
понад 2 км на суму 4479,6 тис. грн.;
- за рахунок коштів обласного бюджету Сновською міською радою
проведено капітальний ремонт дороги обласного значення Тур`я –
Гута-Студенецька на ділянці протяжністю 1,8 км на суму
6287,5 тис. грн.
- за рахунок коштів обласного бюджету проведено поточний середній
ремонт вулиць Лащенко та Усіка в с.Тур’я на суму 710 тис.грн.,
вулиць Шевченка та Лозівська в с.Чепелів на суму 540,5 тис.грн.

- з міського бюджету виділено 1318,3 тис. грн. на проведення
ямкового ремонту доріг на площі 2820 квадратних метрів.
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ
 загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення в
населених пунктах Сновської об’єднаної територіальної громади становить
68,2 км, у тому числі кабельні мережі – 6,5 км, повітряні – 61,7 тис. км.
 Освітлення вулиць і доріг забезпечується 1332 одиницями світлоточок,
у тому числі: ртутними – 470 одиниць, натрієвими – 300 одиниць,
світлодіодними джерелами світла – 562 одиниці.
 Населеними пунктами району у 2017 р. спожито майже
160 тис. кВт/год. електроенергії, вартість якої склала 391,1 тис. грн.; у 2018 р.
спожито понад 188 тис. кВт/год. електроенергії, вартість якої склала
539,2 тис. грн.
 У 2017 році реалізовано 15 проектів по капітальному ремонту та
реконструкції систем вуличного освітлення населених пунктів громади, у тому
числі 1 проект в м. Сновськ та 14 – в селах громади. Загалом прокладено
19,25 км вуличних електромереж, встановлено 302 світлоточки на суму
3672,9 тис. грн.
 У 2018 році реалізовано 14 проектів по капітальному ремонту та
реконструкції систем вуличного освітлення населених пунктів громади, у тому
7

числі 1 проект в м. Сновськ та 13 – в селах громади. Загалом прокладено
21,5 км вуличних електромереж, встановлено 229 світлоточек на суму
2191,8 тис. грн.

ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ
 За два роки існування ОТГ вдалося значно покращити стан
матеріально-технічної бази КП «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця»,
для якої придбано та передано на баланс 4 одиниці спецтехніки, у т. ч.:
- у 2017 році
придбано 3 одиниці: трактор комунальний
прибиральний, екскаватор-бульдозер та автопідіймач;

- у 2018 році придбано машину дорожню комбіновану.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 З 2015 року розпочався активний перехід установ і організацій
бюджетної сфери, а також інших комунально-побутових споживачів, на
збільшення споживання місцевих видів палива за рахунок використання в
якості палива дров та пелетів.
 На даний час на альтернативні газу види палива перейшла основна
частина закладів бюджетної сфери, окрім декількох:
- Сновська дитячо-юнацька спортивна школа, Петрівський НВК та
адмінбудівля Сновської міської ради по вул. Незалежності опалюються газом;
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- Сновська центральна районна лікарня, Сновський НВК«ДНЗ-СЗНЗ
І ст.» та Будинок культури знаходяться на централізованому опаленні, яке
забезпечує Сновська дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго».
ОСВІТА
 В громаді налічується 10 закладів дошкільної освіти, в тому числі 8 – в
складі НВК та 27 груп у діючих закладах. Чисельність дітей, які відвідують
заклади дошкільної освіти складає 558, що становить 86,4% від загальної
кількості дітей відповідної вікової категорії.
 Кількість учнів загальноосвітніх закладів складає 2082.
 З 1 вересня 2018 року 221 учень у 12 перших класах навчаються за
новим Державним стандартом початкової освіти в сучасному освітньому
середовищі Нової української школи.
 Кількість дітей з особливими освітніми потребами, для яких
організовано інклюзивне навчання, зросла із 2 у 2016 році до 10 дітей у
2018 році.
 На даний час в громаді функціонують 3 опорних шкіл, 13 шкіл та
7 НВК.
 Ведеться систематичне оновлення матеріально-технічної бази закладів
освіти, зокрема оснащення їх обладнанням з поглибленим вивченням
природничих та математичних предметів.
У 2017 р.:
- Направлено на оснащення Сновської гімназії засобами навчання
860,0 тис. грн. – придбано кабінети фізики, хімії, біології, географії,
математики, навчальні комп’ютерні комплекси з мультимедійними
засобами навчання.

У 2018 р.:
- Закуплено меблів та обладнання для Сновського НВК на суму
185,6 тис. грн.
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-

У 2018 р.
придбано комп`ютерну техніку та меблі для
Рогізківського НВК на суму 34,5 тис. грн.

 Для здійснення оптимізації мережі закладів освіти, оновлення
автопарку та розвантаження маршрутів у 2015-2018 роках із різних джерел
фінансування придбано 3 шкільних автобуси.

 Створено новий освітній простір в рамках реформи «Нова українська
школа» – придбано 221 комплект меблів-трансформерів (письмовий стіл та
стілець) для першокласників всіх перших класів навчальних закладів громади.

 З часу створення ОТГ протягом 2017-2018 років проведено капітальні
ремонти та реконструкцію 5 закладів освіти громади, а саме:
У 2017 році:
- Проведено капітальний ремонт існуючих приміщень Сновської
гімназії. Загальна кошторисна вартість об’єкту склала 5,6 млн. грн.
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- Замінено віконні та дверні блоки в Петрівському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.
ДНЗ». На реалізацію проекту спрямовано 1,1 млн. грн.

- Здійснена реконструкція будівлі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 в
частині віконних та дверних блоків на загальну суму 721,1 тис. грн.
та проведено капремонт фасаду будівлі на суму 583,0 тис. грн.

- Проведено капітальний ремонт в Сновському НВК «ДНЗ-СЗНЗ
І ст.» по заміні віконних та дверних блоків на загальну суму
1,0 млн. грн

-

Проведено капітальний ремонт будівлі Сновського центру дитячої
та юнацької творчості. На реалізацію проекту спрямовано
1,5 млн. грн.
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У 2018 році:
- Проведено капремонт фасаду будівлі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на
суму 825,9 тис. грн.
- Завершено капітальний ремонт в Сновському НВК «ДНЗ-СЗНЗ
І ст.». Сума видатків склала 314,1 тис. грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
 Кількість жителів громади, які
користуються програмами
соціального захисту – 3689 осіб, що складає 16% від загальної кількості
населення.
 Протягом 2018 р. надано одноразову матеріальну допомогу 278
жителям громади на лікування, на поховання, внаслідок пожеж господарських
будівель та споруд та учасникам бойових дій на загальну суму 290,1 тис. грн.
 У 2018 р. громаді 128 сімей громади, в яких виховується 215 дітей
опинились в складних сімейних обставинах. З 128 сімей 42 перебували під
соціальним супроводом центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.
 Загалом соціальними послугами протягом 2018 р. була охоплена 551
родина.
 В громаді налічується 9 прийомних сімей та 1 дитячий будинок
сімейного типу, в яких загалом виховується 33 дитини.
 У 2018 р. придбано та встановлено нове обладнання для системи
опалення Будинку сімейного типу на суму 75,3 тис. грн.

 На балансі Комунальної установи «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради» перебуває
стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання
непрацюючих громадян, розраховане на 33 ліжко-місця. На даний час у
відділенні проживають 26 підопічних, з яких 10 – ліжко-хворих віком від 69 до
97 років.
 Протягом 2017-2018 років для стаціонарного відділення для
постійного або тимчасового проживання непрацюючих громадян придбано
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бойлер вартістю 2,1 тис. грн. та 2 газових котла – 57,0 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я


В громаді налічується 31 заклад охорони здоров`я, в т. ч.:
- Сновська центральна районна лікарня,
- поліклінічне відділення Сновської ЦРЛ;
- 29 первинних медичних установ (фельдшерсько-акушерські пункти,
амбулаторії).
Працює 9 приймалень сімейних лікарів.
 Сновська центральна районна лікарня має 12 відділень. Кількість
ліжкомісць – 165, відсоток заповнюваності – 100,2%. Загальна чисельність
медперсоналу – 269 чол., в т. ч. лікарів 27.
 Поліклінічне відділення Сновської центральної районної лікарні
розраховане на 610 відвідувачів в зміну. В середньому прийом становить 760
відвідувань на зміну, відповідно – до 200 тисяч відвідувань на рік. Загальна
чисельність медперсоналу – 94 чол., в т. ч. лікарів - 18.
Протягом 2017- 2018 р.р.:


Придбано квартиру для лікаря вартістю 199,9 тис. грн.

 Придбано дві стоматологічні бормашини для стоматологічного
відділення Сновської ЦРЛ загальною вартістю 70,0 тис. грн.
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ПМСД.



Придбано комп’ютерне мережеве обладнання для реалізації реформи

Придбано інше медичного обладнання на суму 214,1 тис. грн.

 У 2018 р. придбано автомобіль для Сновського центру ПМСД
вартістю 454,9 тис. грн.

 Проведено реконструкцію будівлі лікувального корпусу Сновської
ЦРЛ по заміні віконних та дверних блоків на енергозберігаючі на загальну суму
1,3 млн. грн.
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КУЛЬТУРА
 На балансі Відділу культури і туризму Сновської міської ради
перебувають 55 закладів культури, з яких на даний час функціонують 52, а саме:
Сновська дитяча музична школа імені Н.Г. Рахліна, Сновський історичний
музей, Сновський Будинок культури, Сновські центральні бібліотеки для
дорослих та дітей, 25 клубних установ, 1 бібліотечний пункт та 22 бібліотеки,
які працюють у сільській місцевості.
 В Будинку культури працює 53 клубних формування , з яких:
o 9 любительських об’єднань та клубів за інтересами;
o 4 фізкультурно-оздоровчих об’єднання;
o 40 аматорських колективів, з яких: 17 – вокальних, 5 –
хореографічних, 5 – театральних, 13 – інструментальних.
 Постійними учасниками клубних формувань є 867 чоловік – це діти,
підлітки, молодь, люди похилого віку та люди інших вікових категорій.
 В Будинку культури щорічно проводиться біля 200 заходів з
залученням до 90 тисяч відвідувачів.
 Як творчі колективи Сновщини, так і учні дитячої музичної школи
щорічно стають переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсів та фестивалів.
 В Сновську щорічно проводяться Обласний фольклорний фестиваль
– конкурс імені Василя Полевика, рок фестиваль «Sammer fest», заходи до Дня
Партизанської слави, районні конкурси дитячої творчості «Веселкове
дитинство» та «Обдаровані діти Сновщини».

Протягом 2017-2018 р. р.:
 Реалізована 1 черга проекту по реконструкції Петрівського будинку
культури на суму 499,4 тис. грн.
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 В центральній районній бібліотеці замінено вікна та двері на суму
200,0 тис. грн.

 В дитячій бібліотеці замінено вікна, придбано ноутбук, проектор,
меблі та літературу на загальну суму 127,0 тис. грн.

 Закуплена освітлювальна
Будинку на суму 699,0 тис. грн.

та звукова апаратура

для

міського

 Придбані музичні інструменти для дитячої музичної школи імені
Н.Г. Рахліна на суму 185,6 тис. грн.

 Придбано мультимедійне обладнання для центральної бібліотечної
системи на суму 13,6 тис. грн.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
 В громаді налічується 68 спортивних споруд (стадіони, спортзали,
спортивні майданчики тощо).
 Сновська
дитячо-юнацька
спортивна
школа
(ДЮСШ)
є
спеціалізованим спортивним закладом, в якому діти займаються легкою
атлетикою – 65 учнів, футболом – 140 учнів, настільним тенісом – 74 учня та
спортивною гімнастикою – 28 учнів. Заклад має 18 груп початкової підготовки
та 9 груп базової підготовки.
 Основні заходи спортивного спрямування та пропаганди здорового
способу життя в Сновській ОТГ:
- Щорічно в районному Будинку культури проводяться відкриті
Олімпійські уроки для учнів всіх навчальних закладів ОТГ за участі
чемпіонів та призерів Олімпійських Ігор та Чемпіонатів Світу.
- Відкриті чемпіонати зі спортивної гімнастики ОТГ на базі
спеціалізованого гімнастичного спортивного залу Сновського
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба».
- Щорічні змагання «Краще спортивне село».
- Міжрайонні Турніри з футзалу та змагання на приз клубу «Шкіряний
м’яч».
- Відкриті першості ОТГ з л/атлетики.
- Відкриті першості ОТГ з н/тенісу.
- Районний етап воєнно-патріотичної гри «Джура».

Протягом 2017-2018 р. р.:
 Реалізовано проект по капітальному ремонту будівлі Сновської
дитячо-юнацької спортивної школи. Вартість проекту склала 1,6 млн. грн.
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 Проведена
1,1 млн. грн.

реконструкція

трибун

стадіону

«Колос»

на

суму

 Збудовано спортивний майданчик з поліуретановим покриттям на
загальну суму 1,4 млн. грн.

 Придбано та встановлено 12 дитячих та спортивних майданчиків на
суму 619,2 тис. грн.

 Придбано
103,1 тис. грн.

спортивний

майданчик

для

Сновської

ДЮСШ

 Придбано спортивне обладнання та інвентар для Сновської ДЮСШ
на суму 127,3 тис. грн.
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 У 2017 р. на конкурсний відбір подано 9 проектних заявок. В
результаті проект «Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд
Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба» отримав
бюджетні призначення з ДФРР в сумі 2,1 млн. грн. Але, фінансування у 2018 р.
з ДФРР не отримано. Сподіваймося, що проект вдасться реалізувати в 2019 р.
 У 2018 на конкурсний відбір подано 8 проектних заявок. На даний час
триває процес оцінювання конкурсною комісією.
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СНОВЩИНА. ПЛАНИ НА ПЕРСПЕКТИВУ.
ЕКОНОМІКА:
МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

У 2019 р. планується завершити роботу, розпочату у минулому році
по виготовленню генерального плану м. Сновськ та плану зонування території
міста. Загальна вартість робіт складає 800 тис. грн.

У 2020-2021 р. р. заплановано виготовити схему планування
території Сновської об’єднаної територіальної громади. Орієнтовна вартість
робіт – 706 тис. грн.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Створення виробничої інфраструктури по зберіганню та переробці
сільськогосподарської продукції (на базі колишнього ВАТ «Щорський
електромеханічний завод») у м. Сновськ, ПСП «Прогрес». Готовність проекту
становить 25%.

Будівництво
зерноскладу
з
зерносушаркою,
м.Сновськ,
ПВКП «Імпульс». Готовність проекту становить 58%.

У 2019 році прогнозується залучити в сільськогосподарську галузь
30 млн. грн. капітальних інвестицій.
РОЗБУДОВА МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

З метою покращення надання адмінпослуг населенню планується
створення Центру надання адміністративних послуг Сновської об’єднаної
територіальної громади.
БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ ДОРІГ

З метою забезпечення належного стану і безпеки руху транспортних
шляхів, що з’єднують населенні пункти Сновської об’єднаної територіальної
громади, планується проведення робіт:
а) з капітального ремонту дорожнього покриття по:
- вул. Попудренка з проїздом до вул. Свободи в м. Сновськ.
Вартість проекту – 1,5 млн. грн.;
- вул. Незалежності (від вул. Короленка до будинку № 42 та
від забудови № 106 до будинку 71 по вул. Незалежності) в
м. Сновськ. Вартість проекту – 1,5 млн. грн.;
- ІІ пров. Свободи (від вул. Свободи до вул. В.Максименка) в
м. Сновськ. Вартість проекту – 1,4 млн. грн.
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б) з поточного середнього ремонту дорожнього покриття доріг:
- вул. Партизанська (окремими ділянками) в м. Сновськ.
Орієнтовний обсяг фінансування – 588 тис. грн.;
- вул. Архітектурна (окремими ділянками) в м. Сновськ.
Орієнтовний обсяг фінансування – 1,4 тис. грн.
в) з поточного середнього ремонту наступних доріг:
- О252211 Нові Млини - /Т-25-18/;
- О252205 Суничне – Низківка – Руда;
- О252203 Хотуничі – Смяч (окремими ділянками).
Орієнтовний загальний обсяг фінансування – 9,7 млн. грн.
г) щорічне проведення ямкового ремонту доріг, підсипки та
грейдерування.
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ

З метою підвищення рівня, безпеки у нічний час та раціонального
використання електроенергії планується реалізувати проект по освітленню
населених пунктів Сновської об’єднаної
територіальної громади «Сяюча
громада», в рамках якого планується виконати роботи по 17 проектах з
будівництва та реконструкції мереж вуличного освітлення в 15 населених пунктах
громади, а саме в: м.Сновськ, с.Старі Боровичі, с.Займище, с.Єліне, с.Рогізки,
с.Низківка, с.Гірськ, с.Великий Щимель, с.Жовідь, с.Смяч, с.Кучинівка, с.Тур’я,
с.Хотуничі, с.Камка, с.Петрівка.
ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ ТА БЛАГОУСТРІЙ

З метою оновлення основних фондів у галузі житлово-комунального
господарства планується придбання спецтехніки для комунального підприємства
«Щорська житлово-експлуатаційна дільниця» Сновської міської:
- Трактор комунальний прибиральний для обслуговування сільських
населених пунктів громади;
- Щепоріз для подрібнення відходів деревини;
- Рециклери для ремонту існуючих та будівництва нових доріг та їх
утримання.
 У 2019 р. планується придбання та облаштування в м. Сновськ
громадської вбиральні модульного типу. Орієнтовна вартість об`єкту.
включаючи вартість підключення до комунікацій (світло, вода, каналізація) –
0,5 млн. грн.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 З метою підвищення рівня енергоефективності та зменшення обсягів
витрат на опалення планується переведення Петрівський НВК з газового
опалення на альтернативне шляхом будівництва блочно-модульної котельні на
твердому паливі. Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.
 У 2019 р. планується реалізувати проект по реконструкції системи
опалення Сновської гімназії з встановленням блочно-модульної котельні на
альтернативному паливі. Вартість проекту – 1,5 млн. грн.
ОСВІТА
У сфері освіти заплановано:

Завершення реконструкції
їдальні Сновської гімназії шляхом
реалізації ІІ та ІІІ черг проекту вартістю понад 9 млн. грн.


Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд Сновського
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба». Вартість проекту –
2,7 млн. грн.


Капітальний ремонт частини фасаду Сновської ЗОШ I-III ст. №1
(утеплення учбового корпусу) та проведення реконструкції будівлі. Орієнтовна
вартість проектів – 2,8 млн. грн.

Реконструкція будівлі Сновської ЗОШ I-III ст. № 1. Орієнтовна
вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості.
Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Придбання матеріалів та обладнання для управління освіти, сім’ї,
молоді та спорту Сновської міської ради на суму 200 тис. грн.
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Реконструкція внутрішніх туалетів в 3-х навчальних закладах:
Сновська ЗОШ I-III ст. № 2, Тихоновицька ЗОШ I-III ст., Кучинівська ЗОШ
I-III ст. Загальна орієнтовна вартість робіт – 1,8 млн. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У сфері охорони здоров`я заплановано:

Капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Сновської
ЦРЛ в частині заміни віконних та дверних блоків. Орієнтовна вартість проекту –
1,5 млн. грн.

Будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної
медицини з технічним оснащенням в с. Тур`я. Вартість проекту – 5,8 млн. грн.


Провести ремонтні роботи по заміні електрообладнання
терапевтичному, гінекологічному та поліклінічному відділеннях.

Провести поточний ремонт в інфекційному відділенні.

Придбати УЗД-сканер.

Придбати житло для лікаря.

в

КУЛЬТУРА
В сфері культури заплановано:

Капітальний ремонт покрівлі центральної бібліотеки. Орієнтовна
вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Капітальний ремонт покрівлі Сновської дитячої музичної школи
імені Н.Г.Рахліна. Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Капітальний ремонт будівлі Сновського будинку культури в частині
заміни вікон. Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Реалізувати проект «Мистецький десант» по придбанню автобусу з
підйомником для Відділу культури і туризму. Орієнтовна вартість проекту –
3,4 млн. грн.
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Створення публічного багатофункціонального комунікативного
центру розвитку (Лофт-центру) Сновської громади шляхом реконструкції
нежитлової будівлі за адресою провулок Клубний, 1 в м. Сновськ. Орієнтовна
вартість проекту – 22,7 млн. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Будівництво спортивного залу Сновської гімназії. Орієнтовна
вартість проекту – 11,3 млн. грн.

Будівництво футбольного майданчика з поліуретановим покриттям в
с. Кучинівка. Орієнтовна вартість проекту – 2 млн. грн.

Реконструкція басейну в Сновському дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку «Дружба». Орієнтовна вартість проекту – 2 млн. грн.
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