
     

 

 
 

 



 

Апостолівський район – промислово-аграрний регіон області, який має 

великий природно-ресурсний потенціал, вигідне географічне розташування, 

з розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем 

розвитку транспорту і зв’язку.  

Він розташований у південній частині області. На півночі межує з 

Криворізьким та Софіївським районами, на сході з Нікопольським, на півдні 

з Високопільським та Нововоронцовським районами Херсонської області та 

на заході з Широківським районом. Загальна площа району 1,4 тис. кв. км, у 

тому числі 104,7 тис. га сільгоспугідь. Поверхня району в основному 

рівнинна. Основними водними артеріями Каховське водосховище. Крім того, 

проходить канал Дніпро – Кривий Ріг, який було збудовано в 60-ті роки.  

Викликає велике захоплення і подив туристів мальовничий водоспад, що 

поблизу Токівського гранітного кар’єру. району є  мілководні річки: Кам’янка, 

Базавлук. На території району на південному сході розташоване південному 

сході розташоване Каховське водосховище. Крім того, проходить канал 

Дніпро – Кривий Ріг, який було збудовано в 60-ті роки. Викликає велике 

захоплення і подив туристів мальовничий водоспад, що поблизу Токівського 

гранітного кар’єру.  

На території району розташовано 154 ставка, загальною площею водного 

дзеркала 1075,1 га; 4 водосховища, загальною площею водного дзеркала –  

1828,5 га;  6 річок, загальною довжиною – 117,6 км. 

З природних ресурсів є запаси марганцевих руди, боксити, глина, буре 

вугілля, кварц, червоний граніт, вапняк. Розробка та видобування ведеться 

лише граніту та вапняку. 

 

На території району на 01 жовтня  2018 року мешкають 53,8 тис. осіб., в тому 

числі міське -26,8 тис., сільського 27,0 тис. осіб. Економічно активне 

населення 33,2 тис. осіб, діти від 0 до 16 років – 10,7 тис. осіб. 

Середньооблікова чисельність усіх штатних працівників підприємств та 

організацій району  (за даними статистики) становить 6 тис. 363 особи. 

Чисельність безробітних станом на 01 жовтня 2018 року  становить 649 осіб.   

 

Промисловість району представлена на даний час 9 промисловими 

підприємствами. Найбільше підприємство це Криворізька ТЕС, яка є 

відокремленим підрозділом ПАТ  «ДТЕК Дніпроенерго», на яке припадає - 

97%  виробництва промислової продукції. Добувна промисловість 

представлена двома підприємствами – ВП «Київський кар’єр» та  



ТОВ «Біютага», на які припадає – 0,3% від загального обсягу реалізованої 

промислової продукції. 

 Виробництвом продуктів харчування займається одне промислове 

підприємство ТОВ «Зеленодольський  хлібопродукт». Обсяг реалізованої 

промислової продукції по галузі становить 0,6 % від загального обсягу 

реалізованої промислової продукції в районі. 

  Виробництвом комбікормів для тварин займається приватне підприємство 

«Крамар». Обсяг реалізованої продукції по підприємству становить 0,9 % від 

загального обсягу реалізованої промислової продукції в районі.  

У машинобудуванні, монтажу та ремонту машин і устаткування працює  

ТОВ «Апостолівагромаш». Обсяг реалізованої продукції даним 

підприємством становить 0,6% обсягу промислової продукції району. 

Дане підприємство виробляє насоси різних типів, сільгоспмашини (польові 

катки, культиватори, дискові борони, сцепки культиваторів), здійснює ремонт 

та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки. 

На підприємства по виробництву та розподілу води (житлово-комунальні 

підприємства) припадає 0,6 %. 

 

Земельний фонд району складає 138 тис. 142 га, з них площа угідь, що 

використовується для сільськогосподарського виробництва 104 тис. 744 га 

(76%) , в т.ч. ріллі в обробітку по всіх категоріях господарств 92 тис. 843 га 

(89% від земель, що використовуються в сільгоспвиробництві). 

Загальна кількість сільськогосподарських суб’єктів господарювання – 250, у 

тому числі: фермерські господарства – 212, господарські товариства –  

18, приватні підприємства – 10, державні підприємства -  2, кооперативи –  7, 

підприємства інших форм господарювання – 1.  

Основними напрямами розвитку сільського господарства району є 

виробництво: зернових, технічних, овочевих культур; м’ясної продукції; 

продукції птахівництва. 

У районі  вирощуються майже всі види агрокультур.  

 

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення району 

становить 53, середніх – 2. 

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах становить 1 тис. 

825 осіб. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – 

фізичних осіб 1 тис. 400 осіб.   



 

Відповідно до Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» в Апостолівському районі у 2015 році відбулось об’єднання 

територіальних громад і створено 4 об’єднанні територіальні громади, 

відбулось повне об’єднання району   

До Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади (з населенням 

23,1 тис. чоловік)  увійшло 1  міська та 4 сільські ради  (Апостолівська міська 

рада – місто Апостолове, селище Українка, село Новомар’янівка; Кам’янська 

сільська рада – село Кам’янка, село Слов’янка, село Новоіванівка, селище 

Жовте, село Червона Колона, село Тарасогригорівка; Михайлівська сільська 

рада – село Михайлівка, село Широчани, село Михайло-Заводське, село 

Катеринівка; Першотравенська сільська рада – село Перше Травня, село 

Новоменівка, село Запорізьке, село Нова  Січ;  Володимирівська сільська 

рада – село Володимирівка, село Сергіївка, село Шевченко); 

до Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади (з 

чисельністю 19,4 тис. чоловік)  увійшло 1 міська та 2 сільські ради 

(Зеленодольська міська рада – місто Зеленодольськ, село Мала Костромка,  

Мар’янська сільська рада – село Мар’янське, Великокостромська сільська 

рада – село Велика Костомка); 

до Грушівської сільської  об’єднаної територіальної громади (з чисельністю 

6,5 тис. осіб)  увійшло  2 сільські ради (Ленінська сільська рада – село Грушівка 

(Ленінське), селище Гранітне, село Усть-кам’янка; Токівська сільська рада – 

селище Токівське, селище Тік, селище Червоний запорожець, село Червоний 

Тік); 

до Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади (з 

чисельністю 4,8 тис. чоловік) увійшло  2 сільські ради  (Нивотрудівська 

сільська рада – село Нива Трудова, село Солдатське,  село Червона Зірка, 

село Садове; Вільненська сільська рада – село Вільне, село Пам’ять Ілліча, 

село Веселі Чумаки, село Єлізаветпілля). 

Відбулись вибори голів об’єднаних територіальних громад. Здійснена 

передача об’єктів комунальної власності до об’єднаних територіальних 

громад району. 

 

З метою забезпечення дітей Апостолівського району освітніми послугами в 

районі функціонує 20 дошкільних, 1 опорний заклад (в який влилися філіями 

2 НВК), 21 загальноосвітній заклад, 2 навчально-виховних комплекси,  

3 позашкільних заклади, 2 професійно-технічні навчальні заклади та 1 ліцей 

– інтернат. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в Апостолівському районі у 2017-2018 роках перетворено 



Апостолівську ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в опорний навчальний заклад 

Апостолівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, в яку влилися філіями Володимирівський 

НВК та Михайло-Заводський НВК  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти з 1 вересня 2018 року в Апостолівській 

об’єднаній територіальній громаді на базі Апостолівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№4 створено «Інклюзивно-ресурсний центр». 

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 Нивотрудівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (з 

використанням енергозберігаючих технологій, з частковим 

утепленням фасаду, частковою заміною вікон та дверей, витрачено 

2780,7 тис. грн; 

 Капітальний ремонт будівлі Вільненської  ЗОШ (з використанням 

енергозберігаючих технологій) (Нивотрудівська ОТГ) на суму  

1042,6 тис. грн; 

 Капітальний ремонт по заміні вікон та вхідних дверей на 

енергозберігаючі Кам’янської ЗОШ (Апостолівська ОТГ) на загальну 

суму 1257,1 тис. грн; 

 Капітальний ремонт по заміні вікон та вхідних дверей на 

енергозберігаючі Апостолівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 (Апостолівська 

ОТГ) на суму 1461,3 тис. грн; 

 Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Запорізьке 

(Апостолівська ОТГ) на загальну суму 1006,2 тис. грн; 

 Капітальний ремонт по заміні вікон та встановлення топочної в 

ЗОШ села Велика Костромка (Зеленодольська ОТГ) на суму 1464,1 тис. 

грн; 

 Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків 

Червонотоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Грушівська ОТГ) на суму  

1288,5 тис. грн; 

 Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків, утеплення 

частини фасаду та впровадження електроопалення Грушівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів (Грушівська ОТГ) на суму 624,8 тис. грн; 

 Капітальний ремонт ДНЗ «Барвінок» в місті Апостолове  на суму 

1246,3 тис. грн; 

 Капітальні ремонти топочних в Апостолівській ЗОШ №1, в начально-

виховному комплексі в селі Широчани, в ЗОШ сала Кам’янка 

(Апостолівська ОТГ) на загальну суму 1371 тис. грн;  

 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Дзвіночок» (з використанням 

енергозберігаючих технологій) село Вільне (Нивотрудівська ОТГ) на 

суму 259,8 тис. грн; 

 Капітальні ремонти по заміні вікон будівлі пральні ДНЗ «Росинка», в 

будівлі Апостолівського районного ліцею-інтернаті міста 



Зеленодольська, в ЗОШ №1 села Мар’янське, ЗОШ села Велика 

Костромка, ЗОШ №1 міста Зеленодольськ (Зеленодольська ОТГ) на 

загальну суму 859,5 тис. грн; 

Реконструкція систем водопостачання в: 

 ДНЗ ясла-садок №2»Малятко» села Мар’янське; Мар’янській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 села Мар’янське; ДНЗ «Журавка» міста Зеленодольська; 

ДНЗ «Попелюшка» міста Зеленодольська; районному ліцеї-інтернаті  

міста Зеленодольська; Великокостромській ЗОШ І-ІІІ ступенів села 

Велика Костромка; Мар’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 села Мар’янське; 

ДНЗ ясла-садок «Дзвіночок» №3 села Мар’янське; ДНЗ «Росинка» міста 

Зеленодольськ; Зеленодольській ЗОШ І-ІІІ ступенів міста 

Зеленодольська – Зеленодольська ОТГ на загальну суму – 750 тис. грн 

 Капітальний ремонт покрівлі та відновлення фасадів Зеленодольської 

ЗОШ №2 міста Зеленодольська на суму 411,6 тис. грн; 

 Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Дзвіночок» села Мар’янське 

(Зеленодольської ОТГ) на суму 384,7 тис. грн; 

 Капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні  в будівлях: 

Михайло-Заводської філії опорного навчального закладу 

«Апостолівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Апостолівської міської ради, 

Української ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Українка, Першотравенської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, села Перше Травня, Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

селі Михайлівка Апостолівської ОТГ на загальну суму 1155,6 тис. грн. 

Всього в галузі освіти  капітальні ремонти та поточні ремонти на суми:  

2014 рік – 2978,6 тис грн  (9 об’єктів), 2015 рік –  4619,6 тис. грн (19 об’єктів), 

2016 рік – 10789,5 тис. грн  (29 об’єктів), 2017 рік – 15200,9 грн ( 28 об’єктів), 

2018 рік – 3762,2  тис. грн  (17 об’єктів). 

 

На території Апостолівського району галузь охорони здоров’я представлена 

такими  видами медичної допомоги – це первинна, вторинна медицина і 

швидка допомога. До первинної медицини відносяться комунальні 

некомерційні підприємства «Апостолівський  центр первинної медико-

санітарної допомоги», «Зеленодольський центр первинної медико-

санітарної допомоги» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Грушівської сільської ради». 

До вторинної – комунальний заклад «Апостолівська центральна районна 

лікарня» Дніпропетровської обласної ради. 

Підстанція швидкої медичної допомоги з пунктами тимчасового базування 

виїзних бригад міста Кривий Ріг.  

До складу  некомерційного  підприємства «Апостолівський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» входить одна міська та чотири сільських 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 17 фельдшерських 

пунктів.  

До складу комунального закладу «Зеленодольський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» входить одна міська та дві сільських 



амбулаторії загальної практики сімейної медицини та лікарі вузького 

профілю з допоміжним персоналом. 

До складу комунального закладу «Грушівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» входить дві сільські амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини та 5 ФАПів. 

За звітний період виконані капітальні та поточні ремонти на 7-ми об’єктах 

охорони здоров’я району, використано близько 6666,8 тис. грн, реалізовано 

проекти: 

 «Капітальний ремонт адміністративної частини житлового будинку 

№17 по вул. Центральній в селищі Гранітне під приміщення 

фельдшерського пункту з використанням енергозберігаючих 

технологій з заміною вікон, дверей, проведення ремонту та монтажу 

сучасної систему електрообігріву» на суму  288,1 тис. грн; 

 «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по вулиці 

Центральній,70 в селищі Усть-Кам’янка з використанням 

енергозберігаючих технологій з заміною вікон, дверей, проведення 

ремонту та монтажу сучасної систему опалення» на суму 231,3 тис. 

грн; 

 «Капітальний ремонт сільської лікарської амбулаторії по вул. 

Лікарняна, 8-б в селі Велика Костромка» на суму 1552,9 тис. грн; 

 «Капітальний ремонт будівлі Нивотрудівської сільської лікарської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини (з використанням 

енергозберігаючих технологій» на суму 1720,4 тис. грн; 

 «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по вул. Зелена, 3 в селі 

Червоний Тік Грушівської сільської ради» на суму 438,5 тис. грн.  

 

За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту 

та здорового способу життя у 2017-2018 роках реалізовано 3 проекти:  

 «Будівництво спортивного майданчику  міні – футбольного поля»  в  

місті Зеленодольську, на суму 1583,4 тис. грн; 

 «Будівництво скейт-парку в парковій зоні міста Зеленодольська», на 

суму 1035,7 тис. грн; 

 «Реконструкція стадіону «Локомотив» по вулиці Вокзальній, 13 міста 

Апостолове на суму 1457,2 тис. грн. 

 

У Апостолівському районі діє 50 закладів культури, з них 24 клубних  заклади, 

22 бібліотеки, 3 школи естетичного виховання та 1 музей.  

У них діють 176 клубних формувань, в яких займається 2 тис. 571 чоловік, з 

них для дітей – 102 клубних формування, в яких учасників –  1 тис. 591 дітина. 

 У звітному періоді проведено капітальний ремонт палацу культури 

«Ювілейний» міста Зеленодольська, на загальну суму 1071,8 тис. грн; 

 Проведено капітальний ремонт приміщень та заміна вікон, дверей, 

утеплення фасадів та капітальний ремонт системи дощового 



водовідведення будівлі комунального навчального закладу 

«Апостолівська міська школа естетичного виховання» по  

вул. Музичній, 66 в місті Апостолове, на суму 533,2 тис. грн; 

 Проведено капітальний ремонт будинку культури «Сучасник» в місті 

Апостолове на суму 1075,7 тис. грн; 

 Здійснено капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт 

покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в селищі 

Токівське Грушівської сільської ради, на суму 507,3 тис. грн; 

 Проведено капітальний ремонт сільського клубу з використанням 

енергозберігаючих технологій в селищі Гранітне Грушівської сільської 

ради, на суму 680,6 тис. грн; 

 Проведено капітальний ремонт та улаштування системи 

електроопалення частини приміщень сільського клубу в селі Усть-

Кам’янка Грушівської сільської ради, на суму 159,6 тис. грн; 

 Проведено реконструкцію системи опалення будинку культури 

«Жовтень» в селі Велика Костромка, на суму 253,7 тис. грн. 

 

 Завершено проект «Будівництво магістрального водопроводу від села 

Нива-Трудова до села Михайлівка» – 8,7 км (2016 р.); 

 введено в дію проект «Нове будівництво підвідного водопроводу до                            

м. Апостолове» – протяжність 4,31 км (в 2 нитки) загальна вартість 

– 26 млн. 351 тис. грн. (обл. бюджет). 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2015 - 

2018 роках реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій у містах Апостолове та 

Зеленодольську, в населених пунктах Зеленодольської ОТГ, Нивотрудівської 

ОТГ, Грушівської ОТГ.   

На освітлення населених пунктів було витрачено 2014 рік – 298,3 тис. грн, 

2015 рік – 562,5 тис. грн, 2016 – 4666,52 тис. грн, 2017 – 17654,2 тис. грн,  

2018 – 1471,7 тис. грн. 

 

В 2016-2018 роках в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива 3 газові котельні 

переведено на твердопаливні котли.   

 

 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

здійснено: 

 Реконструкцію дощової каналізації в місті Зеленодольську; 



 Капітальний ремонт ділянки самопливного каналізаційного 

колектору ДУ-400; 

 Будівництво зливної каналізації дворової території в місті 

Зеленодольську; 

 Нове будівництво згідно проекту «Захист від підтоплення села Мала 

Костромка по вулицях Нова, Калініна Зеленодольська Зеленодольської 

міської ради»; 

 Будівництво дощової каналізації по вулицях Комсомольській, 

Н.Малаєвої, пров. Молодіжному в місті Зеленодольську. 

За 2014-2018 роки освоєно близько 76 млн грн. 

 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

поточний ремонт доріг місцевого значення:  

2014 рік – 4063,0 тис. грн (11,3 тис. м3) 2015 – 6995,0 тис. грн (19,43 м3),  

2016 рік – 10340,7 тис. грн (32,2 м3) 2017 рік – 12710,1 тис. грн (26,5 м3)  

2018 рік – 47268,8 тис. грн (78 м3). 

  

Основу агропромислового сектору Апостолівського району складають –  

250 сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм 

господарювання, із них – 18 сільськогосподарські товариства,  

212 фермерських господарств, 10 приватних підприємств, 2 державних 

підприємства, 7 кооперативів, 1 – інші. 

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2014 по  

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки  інвестовано 

– 21,9 млн. грн., а саме всього придбано – 16 одиниць, в т.ч. 12 тракторів,  

4 інша техніка  

 За період 2014-2018 роки значні кошти вкладено у реконструкцію та 

технічне переоснащення комплексу з вирощування та відгодування 

свиней (ТОВ «Рантьє» групи компаній «KSG Агро» село Нива Трудова. 

Часткове впровадження даного проекту збільшило утримання 

поголів’я свиней з 25,9 тис. голів у 2014 році до 54,0 тис. голів у  

2018 році. 

 

З метою створення максимально зручних і доступних умов для отримання 

адміністративних послуг громадянами і підприємцями в районі станом на 01 

січня 2018 року працюють 3 центри надання адміністративних послуг (далі – 

ЦНАП) – в райдержадміністрації та у 2 об’єднаних територіальних громадах 

Апостолівській та Зеленодольській міській. 

24 травня 2017 року відбулося урочисте відкриття ЦНАП виконавчого 

комітету Зеленодольської міської ради Апостолівського району. Через цей 

ЦНАП надається 85 видів адміністративних послуг міської ради та її 

виконавчого комітету. На базі головного офісу ЦНАП у постійному режимі 



працюють 3 адміністратори,  крім того, організовано 2 віддалені місця для 

роботи адміністраторів у приміщеннях колишніх сільських рад (села Велика 

Костромка та Мар’янське), щоб забезпечити якісне надання послуг у 

територіальній близькості до суб’єктів звернення. 

18 серпня 2017 року офіційно відкрито оновлене приміщення ЦНАП 

виконавчого комітету Апостолівської міської ради, що облаштовано за 

рахунок коштів міського бюджету та донорських коштів Німецької 

федеральної організації GIZ, зокрема як грантова допомога в рамках проекту 

«Реформа управління на сході України». Працюють 4 адміністратори, які 

надають 158 видів послуг міської ради, її виконавчого комітету і 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади. 

Також станом на 01 січня 2018 року завершено процедуру закупівлі однієї 

робочої станції для оформлення і видачі паспорта громадянина України у 

формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

виконавчим комітетом Апостолівської міської ради.  

ЦНАПом виконавчого комітету Апостолівської міської ради розпочато 

прийом громадян для оформлення й видачі біометричних документів. 
 

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 200 чоловік 

учасників АТО. 

Протягом 2015-2018 років послуги із санаторно-курортного лікування 

отримали 105 учасників антитерористичної операції. Отримали професійну 

адаптацію 42 учасника антитерористичної операції. 

Для сімей загиблих бійців придбано 4 квартири в місті Кривий Ріг та 

Апостолове. Придбано будинок у м. Апостолове для інваліда – учасника АТО.  
 

З метою забезпечення пожежної безпеки Апостолівського району у 2017  та 

2018 роках на оснащення Апостолівського районного сектору  Головного 

управління ДСНС України у Дніпропетровській області об’єднаними 

громадами району виділені кошти у сумі 210 тис. грн. для придбання сучасної 

аварійно – рятувальної та пожежної техніки, спеціального обладнання, 

засобів захисту.  
 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В МІСТІ АПОСТОЛОВЕ 

ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

У 2016 році Апостолівська міська рада виграла грант від німецького 

товариства міжнародного співробітництва «GIZ» в рамках проекту «Реформа 



управління на сході України» для створення центру надання 

адміністративних послуг у населених пунктах громади.  

  
На сьогоднішній день громада має новий ЦНАП європейського зразка. 

Пріоритетним завданням його діяльності стало спрощення десятків видів 

процедур, одержання документів дозвільного характеру та оптимізація 

системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень. 

Вартість проекту 2,3 млн грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НИВОТРУДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕЛА НИВА ТРУДОВА 

  
Капітальний ремонт будівлі школи було проведено завдяки реалізації 3-х 

проектів в період з 2016-2017 роки загальною вартістю більше 6 млн. грн., 

що дало змогу відремонтувати фасад школи, замінити вікна та двері, 

повністю замінити каналізацію, водогін та сантехніку. Відремонтовано дах 

школи. 

Це дозволило значно зменшити витрати газу на опалення будівлі школи та 

підвищити температурні показники в середньому з 11-14 градусів до  

18-21 градусів, більш раціонально використовувати воду, а саме головне – 

наші діти та вчителі навчаються та працюють в комфортних умовах. 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«АПОСТОЛІВСЬКА ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ» 

 
У серпні 2016 року розпочалися роботи з капітального ремонту 

комунального навчального закладу «Апостолівська міська школа 

естетичного виховання». До початку будівельних робіт несучі конструкції стін 

будівлі школи знаходилися у незадовільному стані, з численними тріщинами; 

старі дерев’яні віконні блоки; стіни будівлі школи не відповідали 

теплотехнічному розрахунку з енергозбереження. Було виконано комплекс 

заходів щодо приведення будівельних конструкцій у технічно придатний 

стан. В результаті проведеного ремонту були замінені віконні та дверні 

отвори, проведено внутрішнє оздоблення приміщень у відповідності з їх 

технологічним призначенням, впроваджено енергозберігаючі заходи, 

змонтовано систему дощового водовідведення та виконано вимощення 

подвір’я. Роботи було виконано за рахунок коштів місцевого бюджету. Від 

тепер вихованці даного закладу навчаються у теплих та затишних класах, а 

бюджет міської ради має можливість економії коштів на опаленні даної 

будівлі. Вартість проекту 533,3 тис. грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НИВОТРУДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ЛІКАРСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ 

 
 



Даний проект був реалізований в 2017 році за кошти субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури ОТГ та коштів місцевого бюджету 

на суму близько 1,8 млн грн. Завдяки проекту утеплено фасад будівлі, 

замінено на енергозберігаючі 48 вікон. Відремонтовано 4 кабінети для 

прийому хворих, електропроводка,  модернізована система водопостачання 

та водовідведення. В кімнатах прийому хворих та в маніпуляційній 

встановлено кондиціонери. Це все дало змогу 25 медпрацівникам та 

мешканцям 8 сіл громади працювати та лікуватися в комфортних умовах. 

 

БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКОВІЙ ЗОНІ МІСТА 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА 

 

Створено комфортне місце для активного відпочинку жителів 

Зеленодольської ОТГ. Вартість проекту 1,35 млн грн. 

 

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ МІНІ ФУТБОЛЬНОГО 

ПОЛЯ В МІСТІ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКУ 

 

Завдяки реалізації цього проекту жителі Зеленодольської об’єднаної 

територіальної громади отримали можливість проводити футбольні матчі на 

професійному рівні, активно залучати молодь до активного дозвілля та 

популяризації спорту. Вартість проекту 1,58 млн грн. 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ РИНКУ ПРО ПРОВУЛКУ МОЛОДІЖНИЙ 

 У МІСТІ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКУ 

У ході реалізації цього проекту було прокладено тротуарну плитку, 

встановлено торгові прилавки, туалет, виконано облицювальні роботи, 

здійснено реконструкцію покрівлі та огородження території. У результаті ми 

отримали організоване належним чином місце для торгівлі, що сприяє 

підвищенню економічної спроможності громади. Вартість проекту 4,7 млн 

грн. 

 

 

Основною метою є забезпечення  комфортних умов проживання та безпеки 

для його мешканців на основі примноження економічного потенціалу 

району. Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні 

напрями розвитку території:  

 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

підвищення рівня та якості життя мешканців району. 

 

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою 

соціальної політики району. Цей напрям передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території району умов щодо 

якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного 

забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію 

діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, 

впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад. 

 

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 району 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. Будівництво та реконструкція 17 км водопровідних мереж для поліпшення 

якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з 

централізованого водопостачання близько 12 тис. осіб у сільській місцевості:  

 нове будівництво підвідного водоводу до села Велика Костромка 

Зеленодольської ОТГ, за кошти обласного бюджету на суму – 17,0 млн 

грн; 

 нове будівництво підвідного водогону Грушівка – Мар’янське 

Зеленодольської ОТГ, за рахунок коштів обласного бюджету на суму 

20,3 млн грн; 

 реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання в 

селі Нива Трудова, за кошти підприємства на суму 100 тис. грн; 

 капітальний ремонт магістрального питного водоводу села Грушівка, 

за рахунок бюджетних коштів на загальну суму – 4,5 млн грн; 

 капітальний ремонт магістральних мереж водопостачання села 

Червоний Тік Грушівської сільської ради, вартість проекту – 10,0 млн грн.   

3. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму 212,6 млн грн, а 

саме: 

 капітальний ремонт доріг в місті Зеленодольськ по вулицях Рибалко, 

Паркова, провулок Козацький, за рахунок коштів місцевого та 

обласного бюджетів на суму 7,4 млн грн; 

 капітальний ремонт дороги на адміністративній площі та по вулицях 

Кооперативна та Чкалова села Велика Костромка Зеленодольської 

ОТГ, за рахунок коштів місцевого та обласного бюджетів на суму  

20,2 млн грн; 

 капітальний ремонт дороги по вул Чкалова в с. Велика Костромка 

Зеленодольсько ОТГ на суму 16,2 млн грн; 

 капітальний ремонт дороги по вулиці Шкільна села Мар’янське 

Зеленодольської ОТГ за рахунок коштів місцевого та обласного 

бюджетів на суму 2979,8 тис. грн; 



 капітальний ремонт доріг по вулицях Шкільна та Миру с.Мала 

Костромка Зеленодольської ОТГ на суму 10,0 млн грн; 

 капітальний ремонт доріг по вулицях Шевченко, Молодіжній та 

Б.Хмельницького с.Мар’янське Зеленодольської ОТГ на суму 20,0 млн грн;  

 капітальний ремонт автомобільних доріг в місті Апостолове по 

вулицях Вокзальній (від вул. Остапа Вишні до залізничного вокзалу), 

Музичній, Рекордній (від вул. О.Гончара до вул. Кашпурова), Визволення  

(на ділянках від будинку №37 до будинку №47 та від будинку № 61 до 

вул. Ремзаводськї), за рахунок коштів обласного та місцевого 

бюджетів, 4 проекти на загальну суму – 17,1 млн грн; 

 капітальний ремонт дороги між населеними пунктами село Нива 

Трудова та село Новоукраїнське, за рахунок обласного бюджету –  

16,8 млн грн; 

 капітальний ремонт автомобільної дороги селище Токівське – селище 

Усть-Кам’янка Грушіської сільської ради, за рахунок державного 

бюджету, загальна сума проекту – 3000 тис. грн; 

 капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Т-04-19 

П’ятихатки- Апостолов-Зеленодольськ, від м.Апостолове д с.Кам’янка 

на суму 31,1 млн грн; 

 капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Т-04-19 

П’ятихатки-Апостолове-Зеленодольськ, від с.Кам’янка до с.Жовте 

Апостолівського району на суму 14,1 млн грн; 

 капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Криворізькій в 

м.Апостолове на суму 3231,5 тис. грн; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Центральній в с. Кам’янка 

Апостолівського району на суму 2850,5 тис.грн.; 

 капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги від траси 

Нікополь-П’ятихатки до с.Володимирівка на суму 30,2 млн грн. 

4. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району. 

5. Здійснення будівництва мереж вуличного освітлення за рахунок 

бюджетних коштів спільно з проектом Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE), а саме: 

 по Апостолівській ОТГ планується реалізація 8 проектів по 

будівництву мереж вуличного освітлення міста Апостолове та 

сільських населених пунктів  громади, протяжністю 18,5 км на загальну 

суму 2870,2 тис. грн; 

 по Нивотрудівській ОТГ буде здійснена реконструкція вуличної 

освітлювальної мережі з застосуванням енергозберігаючих технологій, 

загальною протяжністю 14,5 км на суму 1879,7 тис. грн.  

6. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та 

ремонтами автодоріг загального користування. 

 

 



Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму – 138,4 млн грн. в.т.ч. : 

у закладах освіти – на 117,3 млн грн. у тому числі:  

 реконструкція приміщення будівлі шляхом зовнішнього утеплення стін  

дошкільного закладу «Попелюшка» в місті Зеленодольск – 2500 тис. грн; 

 капітальний ремонт приміщення будівлі спортивної зали Грушівської 

ЗОШ І-ІІІ ступеню, село Грушівка – 1600 тис. грн; 

 капітальний ремонт з запровадженням енергозберігаючих технологій  

по заміні вікон, дверей, утеплення фасаду та впровадження 

електроопалення Грушівської ЗОШ І-ІІІ ступеня, корпус № 2 Грушівської 

ОТГ, за рахунок державного бюджету – 2000 тис. грн; 

 капітальний ремонт з запровадженням енергозберігаючих технологій  

по заміні вікон, дверей, утеплення фасаду та впровадження 

електроопалення Токівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Грушівської ОТГ І-ІІІ 

ступеня, за рахунок коштів державного  бюджету – 1500 тис. грн; 

 капітальний ремонт покрівлі Нивотрудівської ЗОШ, за рахунок  коштів 

державного та обласного бюджетів – 5100 тис .грн; 

 капітальний ремонт актового залу Нивотрудівської ЗОШ, за рахунок 

коштів місцевого бюджетів – 800 тис. грн; 

 капітальний ремонт будівлі Апостолівської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1, 

розпочатий 2018 році, за рахунок обласного бюджету – 30,6 млн грн; 

 капітальний ремонт Апостолівської ЗОШ №3, за рахунок коштів 

обласного бюджету  – 56,5 млн грн; 

 реконструкція стадіону Апостолівської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1, за 

рахунок обласного бюджету – 14,9 млн грн; 

 капітальний ремонт даху, фасаду з утепленням, заміною віконних та 

дверних блоків дитячого дошкільного навчального закладу «Тополька» 

в с.Грушівка Грушівської ОТГ – 1800 тис. грн. 

у закладах культури – на 22,9 млн грн. у тому числі: 

 капітальний ремонт даху будинку культури «Юність» села Нива 

Трудова, за рахунок державного та місцевого бюджету – 3600 тис. грн; 

 капітальний ремонт клубу в селі Новоукраїнське Нивотрудівської ОТГ, 

за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів – 1400 тис. грн; 

 капітальний ремонт даху будинку культури в селі Грушівка Грушівської 

ОТГ, за рахунок коштів державного бюджету – 1000 тис. грн; 

 капітальний ремонт великої зали будинку культури села Грушівка 

Грушівської ОТГ – 1800 тис. грн; 

 капітальний ремонт сільського будинку культури селища Токівське 

Грушівської ОТГ – 600 тис. грн; 

 капітальний ремонт покрівлі (з утепленням фасаду) сільського клубу в 

селі Усть-Кам’янка Грушівської ОТГ – 450,0 тис. грн; 

 реконструкція фасаду Палацу культури «Ювілейний» міста 

Зеленодольськ – 10,0 млн грн; 



 реконструкція фасаду будинку культури «Жовтень» села Велика 

Костромка Зеленодольської ОТГ – 4000 тис. грн; 

- у закладах охорони здоров’я – на 18,9 млн грн. у тому числі: 

 реконструкцію амбулаторного приміщення під стаціонарне відділення 

по догляду за літніми людьми в місті Зеленодольськ, за рахунок коштів 

місцевого та державного бюджетів – 8623,8 тис. грн; 

 капітальний ремонт лікарської амбулаторії (заміна покрівлі та 

утеплення фасаду) в селі Грушівка Грушівської ОТГ, за рахунок коштів 

державного бюджету  – 1000 тис. грн; 

 капітальний ремонт лікарської амбулаторії (заміна покрівлі та  

утеплення частини фасаду) в селищі Токівському Грушівської ОТГ, за 

рахунок коштів державного бюджету – 600 тис. грн; 

 капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Червоний Тік 

Грушівської ОТГ – 700 тис. грн; 

 реконструкція фасаду сільської лікарської амбулаторії в с. Велика 

Костромка Зеленодольської ОТГ – 3000 тис. грн; 

 реконструкція будівлі під лікарську амбулаторію с. Мар’янське 

Зеленодольської ОТГ – 5000 тис. грн. 

 

забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами до 

освіти; 

здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного 

процесу з віддалених населених пунктів до місця навчання та у зворотному 

напрямку;  

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 навчально-

виховному процесі та підключені до мережі Інтернет; 

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб 

регіонального ринку праці, а саме впровадження програми з розвитку 

трудових ресурсів на базі Зеленодольського професійного ліцею. 

Відповідно до запиту місцевого бізнесу – компанії ДТЕК та з метою підготовки 

висококваліфікованих фахівців з електротехнічних та обслуговуючих 

професій адміністрацією Зеленодольського професійного ліцею було 

ретельно вивчено та опрацьовано дане питання й запропоновано як один із 

шляхів вирішення – створити в навчальному закладі сучасну матеріальну 

базу, основою якої буде навчально-лабораторна база, що є інноваційним 

підходом до розв’язання проблеми поповнення підприємств робітничими 

кадрами. Саме тому ця ідея увійшла як пріоритетна проектна пропозиція в 

Програму місцевого економічного розвитку Зеленодольської ОТГ, яку 

розроблено в рамках програми «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE/USAiD). Виконання програми МЕР 

передбачено через практичну реалізацію проектів у 2019 році під які буде 



надано фінансування (кошти програми DOBRE, компанії ДТЕК, 

Дніпропетровська обласна рада). Сума проекту – 5280 тис. грн. 

придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів 

(фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних); 

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; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних 

громад району, а саме:  

 капітальний ремонт даху будинку культури «Юність» села Нива 

Трудова, за рахунок державного та місцевого бюджету – 3600 тис. грн; 

 капітальний ремонт клубу в селі Новоукраїнське Нивотрудівської ОТГ, 

за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів -1400 тис. грн; 

 капітальний ремонт даху будинку культури в селі Грушівка Грушівської 

ОТГ, за рахунок коштів державного бюджету – 1000 тис. грн; 

 капітальний ремонт великої зали будинку культури села Грушівка 

Грушівської ОТГ – 1800 тис. грн; 

 капітальний ремонт сільського будинку культури селища Токівське 

Грушівської ОТГ – 600 тис. грн; 

 капітальний ремонт покрівлі (з утепленням фасаду) сільського клубу в 

селі Усть-Кам’янка Грушівської ОТГ – 450,0 тис. грн; 

 реконструкція фасаду Палацу культури «Ювілейний» міста 

Зеленодольськ – 10000 тис. грн; 

 реконструкція фасаду будинку культури «Жовтень» села Велика 

Костромка Зеленодольської ОТГ – 4000 тис. грн. 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району, а саме: 

 реконструкція біологічних очисних споруд в місті Зеленодольську на 

суму 43,2 млн грн; 

 реконструкція споруди КНС №3, її електросилового технологічного 

обладнання та вентиляційних систем в місті Зеленодольську – на суму 

828,4 тис. грн; 

 реконструкція системи зливної каналізації по проспекту Незалежності 

в місті Зеленодольську на суму 22,5 млн грн; 

 реконструкція системи зливної каналізації по вул. Енергетична в місті 

Зеленодольську на суму 17536,2 тис. грн; 

 реконструкція санітарно-технічної будівлі  біологічних споруд (БОС) в 

місті Зеленодольську  на суму 1252,3 тис. грн; 



 реконструкція системи зливної каналізації по вул. Святковій в 

м.Зеленодольську на суму 20,0 млн грн; 

 реконструкція системи зливної каналізації по вул. Н. Малаєвої в 

м.Зеленодольську на суму 15,0 млн грн; 

 реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС-3 до 

біологічних очисних споруд м.Апостолове на суму 32,7 млн грн. 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок. 

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів. 

Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних ресурсів. 

Удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі 

моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища 

із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем). 

 

 

СТВОРЕННЯ СКЕЛЕДРОМУ НА БАЗІ ДИТЯЧО-СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ В 

МІСТІ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК 

 
По-перше, проект зі створення скеледрому цікавий тим, що в 2020 році 

скелелазання буде презентовано в якості нового Олімпійського виду спорту 

в рамках Олімпіади в Токіо; по-друге – проект націлений на всебічний 

спортивний розвиток мешканців громади, а особливо дітей, підлітків. 

Потужний викладацький склад ПНЗ «КДЮСШ Криворізької ТЕС» дозволяє 

готувати спортсменів, які захищали честь та гідність нашої держави на 

Чемпіонатах Європи та Світу. Пропускна спроможність школи складає 5 тис. 

осіб в місяць. В ОТГ є інструктор з туризму, який спеціалізується також зі 

спортивного орієнтування, але не має тренувальної бази. Створення 

скеледрому надасть можливість урізноманітнити дозвілля всіх жителів 



громади (особливо дітей, підлітків), а також створить передумови для 

популяризації скелелазіння як спорту та активного відпочинку. 

Очікувана вартість проекту 330 тис. грн, кошти програми DOBRE (70%), 

місцевий бюджет (30 %) 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ НИВОТРУДІВСБКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

В Нивотрудівській ОТГ 

функціонує школа 

естетичного виховання 

(музична школа) яку 

відвідує більше 60 учнів, 

вихованці якої ставали 

переможцями та 

призерами 

Всеукраїнських та 

обласних музичних 

конкурсів. Будівля музичної школи стара та знаходиться в аварійному стані, 

тому прийняте рішення виділити кошти на проведення ремонту в прибудові 

Нивотрудівської ЗОШ де і буде функціонувати музична школа, де світлі й 

теплі класи, великий актовий зал. Дітям та викладачам школи естетичного 

виховання буде зручно, не виходячи з приміщення школи, проводити свої 

заняття. За для цього розроблений проект. Кошторисна вартість проекту 

складає 736 тис. грн з державного бюджету.   

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«АПОСТОЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1» 

 
У Апостолівській опорній школі створять сучасний освітній простір.  

У школі  проведуть капітальний ремонт даху, замінять систему опалення й 

електромережу. Будівлю термомодернізують та облаштують яскравим 

енергоефективним фасадом. Буде здійснено ремонт класних кімнат, актової 

зали, спортивної зали, харчоблоку з устаткуванням обладнання, майстерень 

з устаткуванням обладнання. Оновлять і пришкільну територію. 



За проектом, приведуть до ладу шкільний стадіон. На ньому з’являться нові 

баскетбольний та волейбольний майданчики, сучасне поле для міні-футболу 

зі штучним покриттям. 

В Апостолівській школі здобувають знання майже 550 дітей об’єднаної 

громади, яких підвозять автобусами з навколишніх сіл. 

 

БУДІВНИЦТВО ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ 

АПОСТОЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 
На сьогоднішній день більшість вулиць Апостолівської об’єднаної 

територіальної громади залишаються без освітлення. Відповідно це 

негативно впливає на рівень громадської безпеки. Тому пропонується 

поетапне будівництво мереж вуличного освітлення в населених пунктах 

громади. Протягом 2019 року спільно з проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) планується реалізація 7 проектів по 

освітленню вулиць міста Апостолове на суму 2,9 млн. грн. 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Капітальний ремонт благоустрою 

території прилеглої до центрального 

парку по вул. Ветеранів в м.Апостолове 

Оновлення центральної частини міста, 

загальною площею - 0,5 Га. Проект 

спрямовано на мешканців м.Апостолове 

– 14140 осіб. 

водопостачан-

ня 

Оновлення системи водопостачання в 

Зеленодольській ОТГ (с.Велика 
Костромка) 

Покращено доступ до води та 

водопостачання для населення 
Зеленодольської ОТГ (близько 20 тис. 

осіб) 

водопостачан-

ня 

Оновлення системи водопостачання в 

Зеленодольській ОТГ (с. Мар'янське) 

Покращено доступ до води та 

водопостачання для населення 

Зеленодольської ОТГ (близько 20 тис. 

осіб) 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт магістрального 

питного водоводу від 

вул.Придніпровська (В існ.-1) до 
вул.Кутянська у с.Грушівка, Грушівська 

ОТГ 

покращення соціально-побутових умов 

шляхом забезпечення мешканців 

населеного пункту якісною питною 
водою 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт магістрального 

питного водоводу від вул.Кутянська до 

вул.Соборна у с.Грушівка, Грушівська ОТГ 

покращення соціально-побутових умов 

шляхом забезпечення мешканців 

населеного пункту якісною питною 

водою 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт магістрального 

питного водоводу від вул.Соборна до 

вул.Шосейна (В існ.-2) у с.Грушівка 

покращення соціально-побутових умов 

шляхом забезпечення мешканців 

населеного пункту якісною питною 

водою 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт магістрального 

питного водоводу по вул.Молодіжна у 

с.Токівське ,Грушівська ОТГ 

покращення соціально-побутових умов 

шляхом забезпечення мешканців 

населеного пункту якісною питною 

водою 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт магістрального 

питного водоводу по вул.Садова і 

Набережна у с.Токівське, Грушівська ОТГ 

покращення соціально-побутових умов 

шляхом забезпечення мешканців 

населеного пункту якісною питною 

водою 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт магістральних мереж 

водопостачання села Червоний Тік 
Грушівської сільської ради 

покращення соціально-побутових умов 

шляхом забезпечення мешканців 
населеного пункту якісною питною 

водою 

водопостачан-

ня 

Оновлення системи водопостачання в 

Зеленодольській ОТГ (м.Зеленодольськ) 

Покращено доступ до води та 

водопостачання для населення 

Зеленодольської ОТГ (близько 20 тис. 

осіб) 

дитячі садки Капітальний ремонт даху, фасаду з 

утепленням, заміною віконних та дверних 

блоків корпусу «В-1» ДНЗ «Тополька» за 
адресою  с.Грушівка, вул. Соборна, 28 

Забезпечення належних умов освіти 

дітей в населеному пункті та створення 

належних умов для повноцінного їх 
розвитку за рахунок використання 

енергозберігаючих технологій 

дитячі садки Капітальний ремонт внутрішнього 

спорядження та заміна комунікацій 

корпусу «В-1» ДНЗ «Тополька» за 

адресою с.Грушівка, вул. Соборна, 28 

Забезпечення належних умов освіти 

дітей в населеному пункті та створення 

належних умов для повноцінного їх 



розвитку за рахунок використання 

енергозберігаючих технологій 

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги по вул. Вокзальній (від вул. 

Остапа Вишні до будівлі залізничного 

вокзалу) у місті Апостоловому 

Заплановано відремонтувати 6956 м2 

дорожнього покриття. Проект 

спрямовано на мешканців м.Апостолове 

(14140 осіб). 

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги по вул. Музичній у місті 

Апостоловому 

Заплановано відремонтувати 12202 м2 

дорожнього покриття. Проект 

спрямовано на мешканців м.Апостолове 
(14140 осіб). 

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги по вул. Рекордна (від вул. О.Вишні 

до вул. Кашпурова) в м. Апостолове 

Заплановано відремонтувати 9579 м2 

дорожнього покриття. Проект 

спрямовано на мешканців м.Апостолове 

(14140 осіб). 

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги по вул. Визволення (на ділянках 

від будинку №37 до вул. Ремзаводської) у 

місті Апостолове 

Заплановано відремонтувати 10165 м2 

дорожнього покриття. Проект 

спрямовано на мешканців м.Апостолове 

(14140 осіб). 

дороги Капітальний  ремонт  автомобільної 
дороги с.Токівське-с.Усть-Кам’янка- 

с.Гранітне-с.Грушівка  Грушівської 

сільської ради 

Покращення стану дорожнього полотна, 
зменшення кількості ДТП 

екологія Захист від підтоплення центральної 

частини міста Апостолове, Апостолівська 

ОТГ 

Передбачається будівництво дощової 

каналізації (зливні стоки та очисні 

споруди), капітальний ремонт 

дорожнього покритття та пішохідних 

доріжок. Довжина ділянки, що підлягає 

ремонту складає: 1100 м – по 
вул.Центральній та 445 м – по 

вул.Визволення). Проект спрямовано на 

14140 мешканців м. Апостолове 

екологія Ревіталізація місць для відпочинку в 

центрі міста Апостолове, Апостолівська 

ОТГ, (розчистка ставків та відновлення 

гідрологічного режиму) 

Планується виконати розчистку ставків в 

м.Апостолове, планування берегової лінії 

та її укріплення, впорядкувати 

навколишні території. Як результат 

мешканці та гості міста отримають місце 

відпочинку та активного дозвілля на 
водоймах. Проект спрямовано на 

мешканців та гостей міста – 14140 осіб. 

екологія Реконструкція напірного каналізаційного 

колектору від КНС-3 до біологічних 

очисних споруд в м.Апостолове 

Передбачається реконструкція 

каналізаційної напірної станції та 

напірного каналізаційного колектору 

протяжністю 2,6 км та діаметром 300 мм. 

Мешканці м.Апостолове отримають 

ефективно працюючу каналізаційну 

насосну станцію та каналізаційний 
колектор, який відповідатиме сучасним 

санітарно-гігієнічним нормам. Кількість 

абонентів, що користуються послугами 

водовідведення – 1522 осіб. 

культура Капітальний ремонт даху Будинку 

культури  за адресою с.Грушівка, вул. 

Олександра Довженка, 37  

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного доступу 

усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг 

культура Капітальний ремонт великої зали Будинку 
культури  за адресою с.Грушівка, вул. 

Олександра Довженка, 37  

Створення належних умов для 
забезпечення рівного та вільного доступу 

усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг, що 

сприяє піднесенню культури та 

духовності молодого покоління, 

утвердженню здорового способу життя 



культура Капітальний ремонт покрівлі (з 

утепленням) сільського  клубу в селі Усть-

Кам’янка вул. Центральна, №60, 

Грушівської сільської ради  

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного доступу 

усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг, що 

сприяє піднесенню культури, 

утвердженню здорового способу життя 

культура Капітальний ремонт сільського будинку 

культури (ремонт стель, стін, підлог та 
сцени глядацького залу, холу та кімнат 

гурткової роботи з улаштування 

електроопалення)  в селищі Токівське 

вул. Шосейна, 19 Грушівської сільської 

ради  

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного доступу 
усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг, що 

сприяє піднесенню культури, 

утвердженню здорового способу життя 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Гагаріна у місті Апостолове 

600 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 20 шт. Проект 

спрямовано на 5140 мешканців міста 

Апостолове. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 
вул. 8 Березня у місті Апостолове 

600 м. Встановлення сучасних LED 
світильників у кількості 20 шт. Проект 

спрямовано на 5140 мешканців міста 

Апостолове. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Волошкова у місті Апостолове 

600 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 20 шт. Проект 

спрямовано на 5140 мешканців міста 

Апостолове. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Трояндова у місті Апостолове 

600 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 20 шт. Проект 
спрямовано на 5140 мешканців міста 

Апостолове. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Ремзаводська у місті Апостолове 

600 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 20 шт. Проект 

спрямовано на 5140 мешканців міста 

Апостолове. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Лісова у місті Апостолове 

600 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 20 шт. Проект 

спрямовано на 5140 мешканців міста 

Апостолове. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 
вул. Локомотивна у місті Апостолове 

420 м. Встановлення сучасних LED 
світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Олександра Довженка у місті 

Апостолове 

420 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Тиха у місті Апостолове 

420 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проект 
спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Садова у місті Апостолове 

420 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Лугова у місті Апостолове 

420 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 
пров. Плодовий у місті Апостолове 

420 м. Встановлення сучасних LED 
світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 



освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Барвінкова (від вулиці Каманіна до 

садиби РОСТ) у місті Апостолове 

370 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 4 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

садиби РОСТ у місті Апостолове 

370 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 4 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 
вул. Каманіна у місті Апостолове 

370 м. Встановлення сучасних LED 
світильників у кількості 4 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Покровська (від вулиці Кашпурова 

до вулиці Залізнична) у місті Апостолове 

900 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Козацька у місті Апостолове 

900 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 
Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

вул. Горького у місті Апостолове 

900 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проект 

спрямовано на мешканців міста 

Апостолове – 5140 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

по вул. Цементників в с. Жовте 

Апостолівська ОТГ 

895 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 14 шт. Проетк 

спрямовано на мешканців селища Жовте 

– 760 осіб. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 
по вул. Зелена в с. Новосеменівка 

Апостолівська ОТГ  

1071 м. Встановлення сучасних LED 
світильників у кількості 11 шт. Проетк 

спрямовано на мешканців 

с.Новосеменівка – 102 особи. 

освітлення Будівництво мереж вуличного освітлення 

по вул. Поштова в с. Михайлівка 

Апостолівська ОТГ 

2282 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 23 шт. Проетк 

спрямовано на мешканців села 

Михайлівка – 1327 осіб. 

освітлення Будівництво мережі освітлення вул. 

Центральна с. Новоіванівка 
Апостолівська ОТГ  

4227 м. Встановлення сучасних LED 

світильників у кількості 50 шт. Проетк 
спрямовано на мешканців села 

Новоіванівка – 355 осіб. 

освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі з застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с.Веселі 

Чумаки вул. Садова, вул. Нова, 

Нивотрудівська ОТГ  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі 3,73км 

освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі з застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. 
Єлізаветпілля вул. Центральна, вул. 

Садова, вул. Клубна Нивотрудівська ОТГ  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Реконструкція вуличної освітлювальної 
мережі 3,73км 

освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі з застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с.Зоряне 

вул. Виноградна, вул. Тиха, вул. Яблунева, 

вул. Східна, вул. Свободи, вул. 

Центральна, вул. Горіхова, вул. Липова, 

вул. Тупікова, вул. Західна Нивотрудівська 
ОТГ 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі 4,43км 

освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі з застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с.Вільне, 

вул. Рибацька, вул. Набережна, вул. 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі 6,11км 



Молодіжна, вул. Шкільна, вул. Гагаріна, 

вул. Шевченка, вул. Ювілейна, 

Нивотрудівська ОТГ  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт корпусу №2 КЗ 

«Апостолівський районний дитячий 

оздоровчий табір «Зміна» в с.Грушівка  

Організація відпочинку та оздоровлення 

додатково 600 дітей на рік, створення 

нових робочих місць 

спорт Створення скеледрому на базі дитячо-

юнацької спортивної школи 

м.Зеленодольськ, вул. Спортивна,12  

Створення скеледрому надасть 

можливість урізноманітнити дозвілля всіх 

жителів громади (особливо дітей, 
підлітків), а також створить передумови 

для популяризації скелелазіння як спорту 

та активного відпочинку, а саме: 

Спортсмени -аматори Зеленодольської 

ОТГ – 150 чол.; Кількість учасників секцій 

зі скелелазіння - орієнтовно 450 осіб в 

місяць; Гості громади, які прагнуть 

спробувати скелелазіння; Нові робочі 
місця (1+ введення штатної одиниці 

інструктора). 

спорт Реконструкція центрального стадіону м. 

Апостолове  

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 

вікових категорій  в будь-яку пору року 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Нивотрудівської сільської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Грушівської сільської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Капітальний ремонт загальноосвітньої 
школи № 3 по вул. Визволення, 30 в м. 

Апостолове 

Капітальний ремонт будівлі школи з 
використанням енергозберігаючих 

технологій дасть змогу покращити умови 

навчально-виховного процесу, створити 

цілістний простір для повноцінного 

розвитку 540 учнів школи. Застосування 

енергозберігаю-чих технологій дасть 

змогу економно використовувати 

енергоносії.  

школи Капітальний ремонт будівлі 
Апостолівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступеня № 1 по вул. Б. 

Хмельницького, 106 в м. Апостолове 

Капітальний ремонт будівлі школи з 
використанням енергозберігаючих 

технологій дасть змогу покращити умови 

навчально-виховного процесу, створити 

цілістний простір для повноцінного 

розвитку 497 учнів школи. Застосування 

енергозберігаючих технологій дасть 

змогу економно використовувати 

енергоносії.  

школи Реконструкція стадіону загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 1 по вул. 

Б.Хмельницького, 106 в м. Апостолове 

Відновлення стадіону школи дасть змогу 
виховувати фізично активну та здорову 

молодь. Діти матимуть змогу розвиватись 

та підтримувати фізичний стан в умовах 

безпечного та сучасного стадіону. 

(Кількість учнів - 497 осіб) 

школи Капітальний ремонт будівлі спортивного 

залу Грушівської ЗОШ І-ІІІ ступеня, корпус 

1, по вул. Садова, 22 в с. Грушівка 

Забезпечення належних умов освіти 

дітей в населеному пункті та створення 

належних умов для повноцінного їх 

розвитку за рахунок використання 
енергозберігаючих технологій 

школи Капітальний ремонт  приміщення  будівлі 

спортивної зали Грушівської ЗШ I-III 

ступеня за адресою: с.Грушівка, вул. 

Садова, 22 , Грушівська ОТГ  

Забезпечення належних умов освіти 

дітей в населеному пункті та створення 

належних умов для повноцінного їх 

розвитку за рахунок використання 

енергозберігаючих технологій 



школи Програма з розвитку трудових ресурсів 

на базі Зеленодольського професійного 

ліцею  м.Зеленодольськ, проспект 

Незалежності, 5  

Створено сучасну матеріальну базу для 

підготовки спеціалістів з 

електротехнічних та обслуговуючих 

професій; отримано ліцензію; відкриття 

нових навчальних груп 1+; розроблено 

програму по забезпеченню тимчасовим 

житловим випускників закладу; 

збережено та підтримано науковий 
потенціал громади, нові робочі місця. 

школи Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. 

Визволення, 30 в м. Апостолове  

Капітальний ремонт будівлі школи з 

використанням енергозберігаючих 

технологій дасть змогу покращити умови 

навчально-виховного процесу, створити 

цілістний простір для повноцінного 

розвитку учнів школи. Застосування 

енергозберігаючих технологій дасть 

змогу економно використовувати 
енергоносії. (Кількість учнів - 540 осіб) 

школи Капітальний ремонт будівлі 

Апостолівської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1 по 

вул. Б. Хмельницького, 106 в м. 

Апостолове 

Капітальний ремонт будівлі школи з 

використанням енергозберігаючих 

технологій дасть змогу покращити умови 

навчально-виховного процесу, створити 

цілістний простір для повноцінного 

розвитку учнів школи. Застосування 

енергозберігаючих технологій дасть 
змогу економно використовувати 

енергоносії. (Кількість учнів - 497 осіб) 

школи Реконструкція стадіону ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 по вул. Б.Хмельницького, 106 в м. 

Апостолове  

Відновлення стадіону школи дасть змогу 

виховувати фізично активну та здорову 

молодь. Діти матимуть змогу розвиватись 

та підтримувати фізичний стан в умовах 

безпечного та сучасного стадіону. 

(Кількість учнів - 497 осіб) 

 


