
     

 

 
 



Васильків́ський район – адміністративно-територіальна одиниця у південно-

східній частині Дніпропетровської області. Територія району становить  

133,0 тис. га. Основні водні артерії району — мілководні річки Вовча, Верхня 

Терса. З природних ресурсів в районі є запаси глини, піску, кварцитів, граніту, 

титано-цирконієвих руд. 

Васильківський район об’єднує 83 населених пункти. Середня чисельність 

населення складає 32,8 тис. осіб.  

Чисельність населення, яке перебуває на обліку у службі зайнятості станом на 

01 жовтня 2018 року становить 939 осіб, що складає 93,2% до показників 2017р. 

Чисельність безробітних – 197 осіб (92,1% до 2017 року).  

За 9 місяців 2018 року працевлаштовано 571 особу (100,5 % до 2017 року); 

забезпечено професійне навчання і перенавчання – 213 особам; залучено до 

громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру – 285 безробітних 

(105,9 % до відповідного періоду 2017 року).  

 

Основними видами діяльності промислових підприємств району є: видобуток, 

первинна переробка та поставка кварцитів (ТОВ«Кварцит ДМ»), видобуток та 

збагачення концентратів (ТОВ «Демурінський ГЗК») та забезпечення потреб 

району у опаленні приміщень (ДП  «Васильківкатеплоенерго»). 

Малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями виробляються: 

борошно, олія соняшникова нерафінована, корма для сільськогосподарських 

тварин та птиці. 

 

Сільськогосподарську діяльність в районі здійснюють 299 сільськогосподар-

ських підприємств, із них – 18 сільськогосподарські товариства, 272 фермерські 

господарства, 9 – інші. Основними напрямками у розвитку сільського 

господарства району є вирощування зернових культур та соняшнику, 

виробництво продукції тваринництва. 

 

У Васильківському районі налічується 321 мале та 5 середніх підприємств, 

Понад 92% малих підприємств працюють у сільському господарстві.  

Кількість працівників, зайнятих у малому підприємництві складає 1130 осіб, в 

середньому бізнесі – 295 осіб. 

Питома вага продукції, реалізованої малими підприємствами, складає 88,0%. 
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В рамках децентралізації в районі створено Васильківську та Миколаївську 

об’єднані територіальні громади.   

Васильківська територіальна громада об’єднала 2 селищних та 5 сільських 

рад, а саме: Васильківську та Письменську селищні та Богданівську, 

Великоолександрівську, Воскресенівську, Григорівську та Дебальцівську 

сільські ради. Адміністративним центром є селище Васильківка, яке 

розташоване в центрі громади. Чисельність наявного населення громади 

складає 20890 осіб, у тому числі дітей: дошкільного віку – 1183, шкільного віку 

– 1961. 

За рахунок коштів громади утримуються: 11 закладів світи, 6 дошкільних 

навчальних закладів, 1 заклад  позашкільної освіти, 18 закладів культури,  

8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 6 фельдшерсько-

акушерських пунктів. 

Миколаївська територіальна громада базувється на території 

Васильківського району. Центром територіальної громад є с. Миколаївка.  

Миколаївська ОТГ обєднала 3 сільські ради: Миколаївську, Зеленогайську та 

Добровільську сільської ради. До складу громади ввійшли 18 населених 

пунктів. Загальна чисельність мешканців громади складає 3695 осіб, у тому 

числі дітей: дошкільного віку – 193, шкільного віку – 288. 

За рахунок бюджету об’єднаної громади, на її території функціонують:  

5 закладів освіти, а саме:  4 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня, 

1 дитячий садок, 8 закладів охорони здоров’я, а саме:  7 медичних пунктів,  

1 амбулаторія, 10 закладів культури. 
 

З метою забезпечення дітей Васильківського району освітніми послугами в 

районі функціонує 9 дошкільних, 2 опорних заклади, 2 філії, 8 

загальноосвітніх закладів, 8 навчально-виховних комплексів, 1 позашкільних 

заклади та Інклюзивно-ресурсний центр. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи у Васильківському районі в 2017-2018 роках створено  

2 опорних навчальних заклади, а в них функціонують 2 філії, а саме: Опорний 

заклад Васильківський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ»  №1 

ім. М.М.Коцюбинського, Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа 

І-ІІІ ступеня. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти керівництвом району створено 

комунальний заклад «Васильківський 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: 

 завершено капітальний ремонт та відкрито дитячий садок 

«Росинка»  в селі Павлівка на 60 місць на суму 3600,0 тис. грн; 

 завершено капітальний ремонт та відкрито ДНЗ «Калинка» в селищі 

Чаплине на суму 2997,7 тис. грн; 

 у Васильківському КДНЗ «Мальва» здійснено капітальний ремонт по 

утепленню фасаду на суму 1453,8 тис. грн, та капітальний ремонт 

огорожі на суму 122,0 тис. грн;  

 встановлено дитячі майданчики в КДНЗ «Золотий півник», КДНЗ 

«Зернятко» на суму 126,0 тис. грн; 

 здійснено благоустрій території з укладкою брущатки та бордюр в 

КДНЗ «Зернятко» на суму 60,0 тис. грн; 

 в Манвелівській СЗШ здійснено енергоефективні заходи, освоєно 

кошти в сумі 1053,9 тис. грн та капітальний ремонт східців і ґанку 

на суму 150,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт під’їзних шляхів до опорного закладу 

Васильківський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ» №1 

ім. М.М.Коцюбинського, відремонтовано 3,4 тис.кв.м дороги, освоєно 

1364,6 тис. грн. 

Це тільки початок оновлення освітнього простору, адже заплановано ряд 

заходів для приведення структури системи загальної середньої освіти 

Васильківського району у відповідність із соціальними запитами громадян на 

якісну освіту.  

Загалом же за звітний період 2015-2018 року на капітальні та поточні 

ремонти закладів освіти витрачено близько : 2015 рік – 2800,0 тис. грн;  

2016 рік – 912,9 тис. грн; 2017 рік – 5223,1 тис. грн (що у 6 разів більше у 

порівнянні з 2016 роком); 2018 рік – 1061,2 тис. грн. 
 

У Васильківському районі знаходиться 2 медичних заклади:  

КЗ «Васильківська ЦРЛ» ДОР» та НКП «Васильківський центр ПМСД»,  

10 лікарських амбулаторій ЗПСМ та 10 фельшеро-акушерських пунктів. 

За звітний період виконані поточні ремонти по заміні вікон, дверей, 

покрівель в закладах охорони здоров’я району, використано близько 

95,0тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету придбано  

2 електрокардіографи на суму 83,1 тис. грн.  

 Реалізовано проект «Реконструкція колишньої молочної кухні під 

багатоквартирний житловий будинок для лікарів сімейної медицини 

в сел. Васильківка по вул. Крупської, 76-В». 10 молодих спеціалістів 

отримали сучасне комфортабельне житло, загальною вартістю  

4500,0 тис. грн. 

В районі діє Програма «Здоров’я населення Васильківщини» на заходи якої в 

2018 році виділені кошти в сумі 395,0 тис. грн, у тому числі: 29,4 тис. грн для 

забезпечення дітей-інвалідів і дітей з уродженими та набутими хронічними 



захворюваннями засобами реабілітації та медикаментами; 26,0 тис. грн для 

забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих; 32,4 тис. грн для 

забезпечення витратними матеріалами хворих, які отримують замінну 

ниркову терапію, методом гемодіалізу; 4,8 тис. грн для придбання лікарських 

засобів для хворих на нецукровий діабет.  

За звітний період 38 учасників АТО пройшли курс лікування в  

КЗ «Васильківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної 

ради, використано 25,2 тис. грн. 
 

За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту 

та здорового способу життя у 2017-2018 роках реалізовано 2 проекти:  

 «Улаштування покриття зі штучної трави на спортивному 

майданчику для міні-футболу» в сел. Васильківка Васильківської ОТГ, 

освоєно 99,93 тис. грн бюджетних коштів; 

 у 2018 році здійснено капітальний ремонт покрівлі будівлі та заміна 

вікон спортивної зали Васильківської дитячо-юнацької спортивної 

школи. Освоєно 1385,0 тис. грн бюджетних коштів. 

Заклади освіти поповнено спортивним інвентарем на суму 191,2 тис. грн. 
 

В районі функціонує 43 заклад культури: 1 районний будинок культури,  

2 селищних будинки культури, 11 сільських будинків культури; 7 сільських 

клубів; 1 районна центральна бібліотека; 19 сільських, селищних бібліотек-

філій; 1 Васильківська районна музична школа. 

 У звітному періоді здійснено капітальний ремонт опалювальної 

системи та замінено 20 вікон в приміщенні районного будинку 

культури.  Загальна сума видатків становить – 662,8 тис. грн. 

 Проведено капітальний ремонт покрівлі Павлівського сільського 

будинку культури на суму 310,5 тис. грн; 

 На районний краєзнавчий музей виділено кошти на проведення заміни 

електромереж закладу, оновлення діючих експозицій, встановлення 

вхідних дверей та виготовлення стенду воїнів АТО у сумі 20,0 тис. грн; 

 За рахунок коштів місцевих бюджетів: проведено водопровідну мережу 

у Васильківському СБК на суму 10,0 тис. грн, здійснено реконструкцію 

системи опалення Павлівського СБК освоєно 104,5 тис. грн, проведено 

поточний ремонт Вербівського СБК – 65,0 тис. грн, виконано ремонт 

даху Катеринівського СК – 50,0 тис. грн, ремонт Добровільського СБК 

та Гришаївського СК на суму 69,7 тис. грн, поточний ремонт закладів 

культури Зеленогайської сільської ради – 25,0 тис. грн. 

 На виконання заходів з енергозбереження виконано поточний ремонт 

фасаду СБК в с. Великоолександрівка, освоєно 45,7 тис. грн, проведено 

заміну опалювального котла та ремонт системи опалення будівлі 

Воскресенівського СК на суму 102,0 тис. грн, поточний ремонт фасаду 



Катеринівського СК – 61,2 тис. грн, поточний ремонт фасаду будівлі 

Васильківської ДМШ, освоєно 199,5 тис. грн; 

 Проведено поточний ремонт стелі та стін КЗ «Васильківського РБК» 

(47,1 тис. грн), замінено одяг сцени (27,0 тис. грн), встановлено нові 

театральні крісла (256,4 тис. грн); 

 Придбано: стаціонарний мультимедійний екран для  

КЗ «Васильківський РБК» (10,2 тис. грн), звукопідсилююча апаратура 

для Артемівського СБК, Миколаївського СБК, Гришаївського СБК на 

суму 17,5 тис. грн, мультимедійний проектор та екран для 

Павлівського СБК на суму 28,0 тис. грн.  

 у 2017 році на одяг колективів району було виділено 47,7 тис. грн; у 

2018 році – 8,0 тис. грн. 

Фонди книгозбірень Васильківської централізованої бібліотечної системи 

поповнились на 2499 примірників нової художньої літератури. 
 

 За рахунок коштів обласного бюджету здійснено капітальний ремонт 

підводного водогону від свердловини водо насосної станції ІІ підйому 

Вовчанського водозабору для водопостачання селища Васильківка. 

Загальна кошторисна вартість складає 907,2 тис. грн, протяжність 

1,5 км. 

 З метою безперебійного водозабезпечення реалізовано проект 

«Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Абрикосова в смт. 

Васильківка» вартість освоєних коштів склала 409,0 тис. грн та 

проект «Капітальний ремонт водозабірних свердловин №1 та №5 

Вовчанського водозабору для водопостачання смт. Васильківка» 

загальною вартістю 224,1 тис. грн. 

 В 2018 році здійснено капітальний ремонт водопровідної мережі по 

вул. Восточна в сел.. Васильківка. Протяжність водопровідної мережі 

446,0м, загальна вартість проекту 199,1 тис. грн. 

 За рахунок коштів місцевого бюджету Павлівської сільської ради 

здійснено будівництво 570,0м водогону в с. Павлівка, освоєно кошти в 

сумі 437,3 тис. грн. 
 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2015-

2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій у населених пунктах 

Васильківської ОТГ, Миколаївської ОТГ, Письменської селищної ради, 

Павлівської та Дебальцівської сільських рад освоєно близько 2754,1 тис. грн. 
 

 У 2017 році у Васильківці на місці колишньої ГЕС, яка не працювала 

понад 60 років, збудовано міні-ГЕС. Реалізація даного проекту дає 



можливість впроваджувати енергоефективні технології на 

території Васильківського району та реалізувати енергетичний 

потенціал регіону. Завдяки проекту, енергія вироблена міні-ГЕС є 

екологічно чистою. Загальна вартість реалізації даного проекту 

склала 6000,0 тис. грн. 

 У 2018 році в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива здійснено 

реконструкцію системи теплопостачання з улаштуванням 

модульної котельні для використання альтернативних видів палива 

(пилетів), загальна вартість проекту 9500,0 тис. грн..   
 

У 2016 році Дніпропетровським управлінням водного господарства 

облдержадміністрації за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього середовища було виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на об’єкт «Відновлення водності та екологічного стану р. 

«Бакаї»». Кошторисна вартість проекту становить 15,3 млн грн. Реалізація 

даного проекту дала можливість відновити проточність русел річки: 

розчищено 9,7км річки, влаштовано 4 споруди регулювання рівнів води, які 

не дають водоймі розливатися. 
 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

поточний ремонт доріг місцевого значення: у 2014 році – 2072 м2 на суму 

704,2 тис. грн; у 2015 році – 17805 м2 на суму 4998,0 тис. грн; у 2016 році – 

12089 м2 на суму 4439,5 тис. грн; у 2017 році – 12290 м2 н суму 4784,6 тис. грн; 

за 11 місяців 2018 року – 4781 м2 на суму 2591,1 тис. грн.  
 

Основу агропромислового сектору  Васильківського району складають –  

299 сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм 

господарювання, із них – 18 сільськогосподарські товариства, 272 фермерські 

господарства та 9 –інші. 

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2015 по   

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки  інвестовано 

– 66,3 млн грн, а саме всього придбано – 90 одиниць, в т.ч.  

25 тракторів, 7 зернозбиральних комбайнів та 58 – інше.  

 В рамках впровадження «Проекту розвитку зерносховищ та 

сільськогосподарських кооперативів в Україні» в сел. Васильківка 

засновано ТОВ «Перший кооперативний елеватор». У 2017 році 

завершено перший етап будівництва елеватора загальна 

кошторисна вартість якого становить 98,0 млн грн. На сьогодні  

кооператив об’єднує дрібних та середніх аграріїв Васильківського, 

Петропавлівського, Межівського й Покровського районів 

Дніпропетровщини.  



В районі діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою 

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 117 адміністративних послуг.  

 Впродовж 2017-2018 років Васильківською селищною радою було 

здійснено «Реконструкцію нежитлової будівлі під центр надання 

адміністративних послуг», площею 175,1м2, на суму 1391,6 тис. грн. 

ЦНАП відповідає європейським вимогам для людей з обмеженими 

можливостями з метою забезпечення безперешкодного доступу до 

приміщень. Перепланування внутрішніх приміщень ЦНАП здійснено 

відповідно сучасних вимог.  

 

На обліку в управлінні соціального захисту населення Васильківського 

району перебуває 284 учасників бойових дій – учасників АТО, 6 інвалідів 

війни та 5 сімей загиблих учасників антитерористичної операції. 
У 2018 році за рахунок коштів державного бюджету батькові загиблого 

учасника АТО перераховано грошова компенсація на придбання квартири в 

сумі 479,6 тис. грн, здійснено ремонт житла матері загиблого учасника АТО 

Романа Карася та відшкодовано оплату житлово-комунальних послуг. Матері 

загиблого бійця щороку надається матеріальна допомога за рахунок 

Чаплинської селищної ради. Забезпечено житлом у сел. Чаплине учасника АТО, 

що втратив функціональні можливості нижніх кінцівок на суму 239,7 тис. грн.  

 

З метою забезпечення пожежної безпеки Васильківського району у  

2016-2018 роках на оснащення 55 державної пожежно-рятувальної частини 

Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області виділені 

кошти у сумі 152,0 тис. грн для придбання сучасного протипожежного одягу 

та взуття, спеціального обладнання, засобів захисту. 

 

 

ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ р. БАКАЇ 

У 2016 році Дніпропетровським управлінням водного господарства 

облдержадміністрації за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього середовища було виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на об’єкт «Відновлення водності та екологічного стану річки 

Бакаї у Васильківському районі Дніпропетровської області». Кошторисна 

вартість проекту становить 15332,9 тис. грн. 

 

 



 
Основна мета проекту – відновлення гідрологічного режиму річки, 

відновлення проточності русел річки, пониження тальвегу балки та 

влаштування споруд для регулювання рівнів води в р. Бакаї. 

Реалізація даного проекту дала можливість відновити проточність русел 

річки: розчищено 9,7 км річки, влаштовано 4 споруди регулювання рівнів 

води, які не дають водоймі розливатися. 

 

БУДІВНИЦТВО МІНІ-ГЕС 

У сел.. Васильківка на місці колишньої ГЕС, яка не працювала понад 60 років, 

збудовано міні-ГЕС. Реалізація даного проекту дає можливість 

впроваджувати енергоефективні технології на території Васильківського 

району та реалізувати енергетичний потенціал регіону. Завдяки проекту, 

енергія вироблена міні-ГЕС є екологічно чистою. Робота даного об’єкта не 

наносить шкоду довкіллю, а навпаки має позитивний вплив, так як 

підтримуються стабільні санітарні витрати та водойма насичується активним 

киснем. Загальна вартість реалізації даного проекту склала 6000,0 тис.грн. 
 

 
Станція генерує 130 кВт на годину, вона підключена до мереж 

«Дніпрообленерго». Електроенергія надходить у загальну мережу. У разі, 

якщо станеться аварійне відключення електроенергії, від нової ГЕС будуть 

живитися всі бюджетні установи Васильківки – дитячі сади, школи, лікарні, 

всього 15 об’єктів. 



РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛИШНЬОЇ МОЛОЧНОЇ КУХНІ ПІД 

БАГАТОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ДЛЯ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ В СЕЛ. ВАСИЛЬКІВКА 

 

З метою забезпечення молодих лікарів загальної практики сімейної 

медицини соціальним житлом, протягом 2016-2017 років було реалізовано 

проект «Реконструкція колишньої молочної кухні під багатоквартирний 

житловий будинок для лікарів сімейної медицини в сел. Васильківка по вул. 

Крупської, 76-В» загальною вартістю 4500,0 тис. грн, 10 молодих спеціалістів 

отримали сучасне комфортабельне житло.  

 

БУДІВНИЦТВО «ПЕРШОГО КООПЕРАТИВНОГО ЕЛЕВАТОРА» 

В СЕЛ. ВАСИЛЬКІВКА 

 
В рамках впровадження «Проекту розвитку зерносховищ та 

сільськогосподарських кооперативів в Україні», який фінансується 

Міністерством закордонних справ, міжнародної торгівлі і розвитку Канади та 

виконується Канадською неурядовою організацією (Квебек, Канада), 

Канадською кооперативною асоціацією, Інститутом з досліджень та освіти 

для кооперативів і спілок Університету Шербрук у партнерстві з 

Дніпропетровською «Сільськогосподарською консультаційною службою», в 

сел. Васильківка засновано ТОВ «Перший кооперативний елеватор».  

В 2017 році завершено перший етап будівництва елеватора кошторисна 



вартість якого становить 98,0 млн грн. (смт Васильківка, вул. Будівельників,  

60-А). На сьогодні кооператив об’єднує дрібних та середніх аграріїв 

Васильківського, Петропавлівського, Межівського й Покровського районів 

Дніпропетровщини. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В СЕЛ. ВАСИЛЬКІВКА 

 
В продовж 2017-2018 років Васильківською селищною радою здійснено 

«Реконструкцію нежитлової будівлі під центр надання адміністративних 

послуг за адресою: вул. Соборна, 27-б в смт. Васильківка, Васильківського 

району Дніпропетровської області», площею 175,1м2 на суму 1391,6 тис. грн. 

Приміщення ЦНАП знаходиться в центральній частині селища Васильківка, 

що забезпечує зручні функціональні зв’язки з іншими частинами селища. 

Перепланування внутрішніх приміщень ЦНАП здійснено відповідно сучасних 

вимог. Результатом впровадження даного проекту є покращення доступності 

та якості надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб, 

збільшення кількості адміністративних послуг. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДУ  

ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЛЬВА» 

 В СЕЛ. ВАСИЛЬКІВКА 

 



На виконання заходів з енергозбереження в сел.. Васильківка здійснено 

капітальний ремонт по утепленню фасаду дошкільного навчального закладу 

«Мальва», освоєно 1453,8 тис. грн. Утеплили фасад, покрівлю, замінили вікна 

й комунікації. 

Також здійснено реконструкцію огорожі території дитячого садочка на суму 

122,0 тис. грн, яка вже давно потребувала оновлення, адже він знаходиться 

біля проїжджої частини. Проведено капітальний ремонт запасних виходів з 

другого поверху для трьох дитячих груп відповідно до норм протипожежної 

безпеки. У кожної групи є свій ігровий майданчик з павільйоном та 

пісочницею.  
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Протягом 2018 року проведено заходи з енергозбереження будівлі 

спортивної зали Васильківської дитячо-юнацької спортивної школи. 

Здійснено капітальний ремонт покрівлі будівлі площею 652 м2 та заміна вікон 

спортивної зали ДЮСШ, освоєно 1385,0 тис. грн коштів місцевого бюджету 

Васильківської ОТГ. До числа учнів ДЮСШ зараховано 337 дітей. 

 
Майже 20% учнів ДЮСШ – діти з прилеглих сіл які мають змогу займатись 

обраним видом спорту. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА  

«РОСИНКА» У СЕЛІ ПАВЛІВКА 

  



У селі Павлівка Васильківського району реконструйовано та відкрито 

дитячий садок «Росинка» на суму 3600,0 тис. грн. Модернізовано старий 

корпус на сучасно облаштовані чотири групи: утеплили фасад, покрівлю, 

замінили вікна й комунікації, замінили підлогу, провели внутрішні 

оздоблювальні роботи, відремонтували харчоблок. 

Садочок розрахований на 60 діточок. В оновленому приміщенні, крім груп є 

ігрова зала для занять спортом. У кожної групи є сучасний ігровий майданчик 

з павільйоном та пісочницею.  

 

 

Основною метою є примноження економічного потенціалу району, 

забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями 

розвитку території:  

 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

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, 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. 

Основні природоохоронні напрями: 

захист від підтоплення територій; 

покращення управління відходами; 

створення умов для поліпшення стану довкілля.  

 

 

1. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення 

котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення 

споживання природного газу. 

2. Будівництво та реконструкція 4,33 км водопровідних мереж для 

поліпшення якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з 

централізованого водопостачання близько 6,4 тис. осіб у сільській місцевості:   

 Будівництво водопровідної мережі в с. Воскресенівка Васильківська 

селищна рада на суму – 2427,6 тис. грн.  

 Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Першотравнева 

в сел. Васильківка на суму – 2517,5 тис. грн. 

3. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного бюджету та місцевого бюджетів на загальну суму 316,4 млн грн., а 

саме: 

 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення Васильківка-Миколаївка 54,8км на 

суму 254,1 млн грн. 

Капітальний ремонт доріг: 

  по вул. Абрикосова, в сел. Васильківка на суму 2500,0 тис. грн. 

 по вул. Першотравнева ( від вул. Геся до вул. Михайлівська) в сел. 

Васильківка на суму 2000,0 тис. грн. 

 по вул. Центральна в с. Манвелівка на суму 2200,0 тис. грн. 

 по вул. Свято-Вознесенська (від вул. Будівельників до вул. Колота) в 

сел. Васильківка на суму 2100,0 тис. грн. 

 по вул. Колота в сел. Васильківка на суму 2555,0 тис. грн. 

 по пров. Річковий в с. Воскресенівка, на суму 1355,7 тис. грн. 

 по вул. Східна, в с. Новоандріївка на суму 2657,6 тис. грн. 

 по вул. Комарова с. Крутеньке на суму 3809,0 тис. грн. 

 по вул. Центральна в с. Артемівка на суму 3149,2 тис. грн.  

 по вул. Вишнева в с. Медичне на суму 754,5 тис. грн. 



 по вул. Центральна (від буд. 15 до буд. 13) в с. Воскресенівка на суму 

10327,5 тис. грн. 

 по вул. Соборна в сел. Васильківка на суму 14276,6 тис. грн.  

  по вул. Мічуріна в сел. Васильківка на суму 14581,4 тис. грн.  

4. В рамках благоустрою населених пунктів передбачається здійснити: 

 Облаштування центрального парку в сел. Васильківка (місця 

громадського простору, МАФи, елементи благоустрою), загальна 

вартість 2500,0 тис. грн. 

 Облаштування спортивно-розважальної площадки в сел. 

Васильківка – площадка скейтбордингу, площадка для катання на 

роликах та самокатах, тенісний корт, загальна вартість  

1000,0 тис. грн. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 100,0 млн грн. в.т.ч. : 

 Капітальний ремонт приміщення дитячого садка «Теремок» села 

Медичне Миколаївської сільської ради – 3022,7 тис. грн.  

 Реконструкція Васильківського НВК №1 ім. М.Коцюбинського 

Васильківської селищної ради – 42720,4 тис. грн.  

 Капітальний ремонт Чаплинської опорної школи Чаплинської 

селищної ради – 35258,7 тис. грн. 

 Реконструкція будівлі Чаплинської НСЗШ під навчально-виховний 

комплекс Чаплинської селищної ради – 12983,9 тис. грн.  

 Капітальний ремонт по утепленню фасаду та заміні віконних 

блоків Васильківського НВК №3 Васильківської селищної ради –  

1499,3 тис. грн. 

 Капітальний ремонт по утепленню фасадів ДНЗ «Золотий півник» 

Васильківської селищної ради – 1500,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт по утепленню фасадів та ремонту покрівлі 

Великоолександрівського НВК Васильківської селищної ради –  

1500,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт та модернізація системи опалення 

Миколаївської ПЗШ І ступеня Миколаївської сільської ради -  

1500,0 тис. грн.  

Будівництво сонячної електростанції за межами села Великоолександрівка 

на території Васильківської селищної ради на земельній ділянці площею  

228 га. Реалізація даного проекту забезпечить:   

 виробництво екологічно чистої електроенергії без необхідності 

спалювання будь-якого палива; 

 здешевлення послуг енергопостачання; 

 створення нових робочих місць. 

 



забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами до 

освіти; 

здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного 

процесу в відділених населених пунктах 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; 

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; 

придбання 100 од. комп’ютерів; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних 

громад району, а саме:  

 Реконструкція будівлі сільського клубу в с. Вербівське по вул. 

Центральна, 63, на суму 4015,1 тис. грн.   

 Капітальний ремонт будівлі КЗ «Васильківський районний будинок 

культури» в сел. Васильківка вул. Першотравнева, 197. (2 черга) 

Кошторисна вартість 1163,9 тис. грн. 

 Капітальний ремонт селищного будинку культури в сел. 

Васильківка, вул. Соборна, 250 – загальна вартість 1300,0 тис. грн.  

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району, а саме: 

 Капітальний ремонт ділянки самопливного каналізаційного  

колектору по пров. Комунальний в смт. Васильківка. Проектом 

передбачено ремонт 55,0 м каналізаційного колектору, що дасть 

можливість поліпшити послуги водовідведення. Вартість проекту 

347,6 тис. грн. 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 



русел річок: 

 облаштування території смт. Васильківка щодо ліквідації 

підтоплення, (зливова каналізація). Реалізація проекту 

передбачається за рахунок коштів обласного природоохоронного 

фонду – 29,0 млн грн та коштів місцевого бюджету – 1,0 млн грн. 

 «відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки 

Верхня Терса Павлівської сільської ради – капітальний ремонт» 

реалізація проекту передбачається за рахунок коштів обласного 

природоохоронного фонду – 29,8 млн грн. 

Проектування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій, 

комплексів для складування, оброблення, сортування, утилізації та 

захоронення твердих побутових відходів, а саме:  

 облаштування та введення в експлуатацію полігону твердих 

побутових відходів в смт. Васильківка, площею 4,0 га. Реалізація 

проекту передбачається за рахунок коштів обласного 

природоохоронного фонду – 29,0 млн грн та коштів місцевого 

бюджету – 1,0 млн грн. 

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів. 

Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та 

тваринних ресурсів. 

Удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі 

моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища 

із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем). 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ №1 

 ІМ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО  

  

У Васильківській опорній школі №1 ім. М.Коцюбинського створять сучасний 

освітній простір.  
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Проектом передбачено заміну даху, дверей та вікон, утеплення фасаду 

школи. Під час реконструкції враховується одна з обов’язкових умов – тепло 

й комфорт у класах. Енергомодернізація збільшує строк експлуатації будівлі, 

оновлює її зовнішній вид та сприяє створенню комфортних умов 

перебування дітей. У школі замінять систему опалення й електромережу. 

Будівлю термомодернізують та облаштують яскравим енергоефективним 

фасадом. Крім оновлених кабінетів, в школі з’являться медіатека, куточок 

буккросингу та інклюзивно-ресурсна кімната.  

Реалізація даного проекту забезпечить створення належних умов для 

всебічного та повноцінного розвитку 538 дітей, в тому числі 40 дошкільнят. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАПЛИНСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

 
В сел. Чаплине заплановано капітальний ремонт Чаплинської опорної школи 

Васильківського району Дніпропетровської області 

Проектом передбачено заміну даху, дверей та вікон, утеплення стін, 

утеплення фундаменту та цоколя будівлі, ремонт системи опалення, заміну 

усіх комунікацій. Під час реконструкції враховується одна з обов’язкових 

умов – тепло й комфорт у класах. Приміщення устаткують сучасною 

вентиляцією. Оновлять і пришкільну територію. 

У Чаплинській школі здобувають знання майже 250 дітей, яких підвозять 

автобусами з навколишніх сіл. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАПЛИНСЬКОЇ НСЗШ  

ПІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕК 

В сел. Чаплине буде реконструйовано будівлю Чаплинської НСЗШ під 

навчально-виховний комплекс. Буде зроблено нову добротну покрівлю, 

замінено вікна, термомодернізовано фасад.  

Створення 60 місць для забезпечення дітей селища дошкільною освітою 

(кошторисна вартість 12983,9 тис.грн.). Реалізація даного проекту дозволить 

реалізувати державну політику у сфері освіти для задоволення потреб 

населення селища Чаплине та прилеглих до нього сіл. На сьогодні в 

Чаплинській селищній раді в черзі  знаходиться 70 сімей, які потребують 

влаштування своїх дітей в дитячий садок. Після реконструкції буде 



облаштовано 60 місць для дошкільного виховання, а також буде  здійснено 

оновлення приміщень школи для  комфортного навчання та зменшення 

споживання паливно-енергетичних ресурсів школи. 

 
Буде облаштовано територію закладу. У малечі будуть нові сучасні ігрові 

майданчики з гойдалками. 

 

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

 
З метою підвищення добробуту населення, зменшення витрат підприємств, 

установ, організацій на оплату за енергоспоживання, за межами села  

Великоолександрівка на території Васильківської селищної ради, планується 

будівництво  сонячної електростанції. Для розміщення сонячних батарей, 

котрі генеруватимуть енергію сонця і передаватимуть в систему 

електропостачання по зеленому тарифу, виділено земельну ділянку площею 

228 га.  

Передбачається розміщення сонячних батарей з виробництва електричної 

енергії з енергії сонячного випромінювання – наземна сонячна 

електростанція, потужність якої складає 110 МВт. 

Реалізація даного проекту забезпечить:  виробництво екологічно чистої 

електроенергії без необхідності спалювання будь-якого палива; 

здешевлення послуг енергопостачання; створення нових робочих місць; 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 



ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ ПЛОЩАДКИ 

В СЕЛ. ВАСИЛЬКІВКА 

У сел. Васильківка заплановано 

облаштування спортивно-

розважальної площадки, на 

території якої будуть 

розміщені:  

площадка скейтбордингу, 

площадка для катання на 

роликах та самокатах, 

тенісний корт.  

Головною метою проекту є 

створення комфортних умов 

для дозвілля та відпочинку населення шляхом встановлення сучасних ігрових 

комплексів, що дасть можливість активно відпочивати на свіжому повітрі. 

Облаштування спортивної площадки сприятиме зміцненню та збереженню 

здоров'я близько 5000 жителів району та всебічному розвитку 

підростаючого покоління. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БУЛЬВАРУ 

В СЕЛ. ВАСИЛЬКІВКА 

У 2018 році розпочато 

реконструкцію центрального 

бульвару по вулиці Спортивна 

в сел. Васильківка. Обсяг 

фінансування – 4398,9 тис. грн 

бюджетних коштів. 

Бульвар знаходиться в 

центральній частині селища до 

якої прилягають важливі 

об’єкти інфраструктури, а саме: 

ринкова площа, паркова зона, 

адміністративні будівлі, дві загальноосвітні школи, інші важливі соціально-

побутові об’єкти, багатоквартирні будинки. Щоденно 70 % жителів селища 

перетинають територію бульвару. 

Проект реконструкції передбачає демонтаж старих плит, що знаходяться в 

незадовільному стані та влаштування покриття сучасною тротуарною 

плиткою  (площа бульвару 6360 кв.м). На сьогоднішній день ведуться роботи 

по реконструкції бульвару. Благоустрій території бульвару, покращить умови 

проживання жителів селища Васильківка. 

  



ДОДАТОК 

 

благоустрій Облаштування центрального парку в смт. 

Васильківка 

Забезпечення благоустрою дозвілля 6000 

осіб (облаштування місць громадського 

простору, МАФи, елементи благоустрою 

центрального парку).  

благоустрій Реконструкцію центрального бульвару по 

вулиці Спортивна в сел. Васильківка. 

Покращення умов проживання 10000 

осіб  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі в 

с.Воскресенівка 

Забезпечення якісним водопостачанням  

мешканців територіальних громад 

району. Орієнтовна кількість отримувачів 

вигод – 350 осіб 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопровідної 

мережі по вул. Першотравнева в смт. 

Васильківка. 

Забезпечення якісним водопостачанням  

мешканців територіальних громад 

району. Орієнтовна кількість отримувачів 

вигод – 1500 осіб 

дитячі садки Капітальний ремонт приміщення 

дитячого садка «Теремок» села Медичне 

Миколаївської сільської ради  

Створення належних умов для 

комфортного перебування  30 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів комунального ДНЗ загального 

розвитку (ясла – садок) «Золотий півник» 

за адресою: смт Васильківка, пров. 

Першотравневий, 5 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 125 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування 

місцевого значення Васильківка – 

Миколаївка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Центральна від буд. №15 до буд. №113 с. 

Воскресенівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Соборна в селищі Васильківка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Мічуріна в селищі Васильківка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Абрикосова, в сел. Васильківка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Першотравнева ( від вул. Геся до вул. 

Михайлівська) в сел. Васильківка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Центральна в с. Манвелівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 



дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Свято-Вознесенська (від вул. 

Будівельників до вул. Колота) в сел. 

Васильківка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Колота в сел. Васильківка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по пров. 

Річковий в с. Воскресенівка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Східна, в с. Новоандріївка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Комарова с. Крутеньке  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Центральна в с. Артемівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Вишнева в с. Медичне  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги О040201 

Васильківка – Миколаївка км 0+000 – км 

13+510 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги О040201 

Васильківка – Миколаївка км 13+510 – км 

23+510 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги С040219 

Дачне - /Васильківка – Миколаївка/ км 

0+000 – км 2+480 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

дороги Капітальний ремонт дороги С040223 

Медичне - /Васильківка – Миколаївка/ км 

0+000 – км 1+790 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облашту-вання дороги, безпеки руху 

екологія Відновлення гідрологічного режиму та 

санітарного стану р.Верхня Терса 

Павлівської сільської ради – капітальний 

ремонт. 

Відновлення природного стану акваторії, 

поліпшення умов проживання та 

відпочинку 1500 осіб  

екологія Облаштування та введення в 

експлуатацію полігону твердих побутових 

відходів в смт. Васильківка 

Зменшення шкідливого впливу 

побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я 

населення, очищення території 

населених пунктів від забруднення 

побутовими відходами 

екологія Облаштування території смт. Васильківка 

щодо ліквідації підтоплення, (зливова 

каналізація). 

Зменшення надходжень забруднюючих 

речовин у водні об’єкти , підвищення 

екологічної безпеки на території району. 

каналізація Капітальний ремонт ділянки 

самопливного каналізаційного  

колектору по пров. Комунальний в смт. 

Васильківка. 

Зменшення надходжень забруднюючих 

речовин у водні об’єкти району 

підвищення екологічної безпеки на 

території району. 



культура Реконструкція будівлі сільського клубу в 

с. Вербівське по вул. Центральна, 63 

Задоволення культурних та духовних 

потреб 1500 осіб. Створення належних 

умов для діяльності мистецьких, 

аматорських колективів.  

культура Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Васильківський районний будинок 

культури» в сел. Васильківка вул. 

Першотравнева, 197. 

Збереження та підтримка розвитку 

сільської культури, задоволення 

культурних та духовних потреб 6000 осіб. 

Створення  належних умов для діяльності 

мистецьких, аматорських колективів.  

культура Капітальний ремонт Васильківського 

селищного будинку культури в сел. 

Васильківка, вул. Соборна, 250 

Збереження та підтримка розвитку 

сільської культури, задоволення 

культурних та духовних потреб 3000 осіб.  

освітлення Капітальний ремонт ліній вуличного 

освітлення с. Бровки. 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт Васильківської 

амбулаторії ЗПСМ за адресою: с. 

Васильківка, вул. Крупської, 76В  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

спорт Облаштування спортивно-розважальної 

площадки в смт. Васильківка 

Забезпечення благоустрою дозвілля 3000 

осіб (облаштування спортивно-

розважальної площадки скейтбордингу, 

площадка для катання на роликах та 

самокатах, тенісний корт) 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Васильківської селищної ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Реконструкція Опорного закладу 

«Васильківський НВК №1 імені. М.М. 

Коцюбинського «ЗНЗ – ДНЗ» по вул. 

Соборна, 25 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 540 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт Чаплинської опорної 

школи за адресою: смт Чаплине, вул. 

Західна, 20 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 230 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція будівлі Чаплинської НСЗШ 

під НВК за адресою: смт Чаплине, вул. 

Північна, 30 

Створення 60 місць для забезпечення 

дітей селища дошкільною освітою 

школи Капітальний ремонт по утепленню фасаду 

та заміні віконних блоків Васильківського 

НВК № 3 за адресою: смт Васильківка, 

вул. Соборна, 257 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 240 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів та ремонту покрівлі 

Великоолександрівського НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад – 

ДНЗ» за адресою: с. 

Великоолександрівка, вул. Леніна, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 225 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт та модернізація 

системи опалення Миколаївської ЗОШ І 

ступеня за адресою: с. Миколаївка, вул. 

Центральна, 4 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 30 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт приміщення (ремонт 

даху, заміна віконних блоків та вхідних 

дверей), ремонт та модернізація системи 

опалення Дубовиківської СЗШ за 

адресою: с. Дубовики, вул. Центральна, 

49 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 125 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція стадіону Чаплинської 

опорної школи за адресою: смт Чаплине, 

вул. Західна, 20 

  

 


