
     

 

 

 



 

Верхньодніпровський район розташований в північно-західній частині 

Дніпропетровської області України та займає територію площею 128,6 тис. га. 

Межує із районами області: П’ятихатським, Криничанським, Петриківським 

та містом Вільногірськ, Кобелякським районом Полтавської області та 

Онуфрієвським районом Кіровоградської області. 

Адміністративним, господарським і культурним центром 

Верхньодніпровського району є місто районного значення 

Верхньодніпровськ. 

Гідрографія району представлена річкою Дніпро – район розташований на 

правому березі Дніпра. Також на території району протікають річки 

Домоткань, Самоткань, Омельник, що впадають у Кам’янське водосховище. 

В районі нараховується 69 населених пунктів, у тому числі 2 міста, 2 селища 

міського типу та 65 сіл, що входять до складу 10 сільських, 2 селищних та  

2 міських рад. 

Зовнішні та внутрішні зв’язки району здійснюються автомобільним та 

залізничним транспортом. Головним автошляхом є дорога державного 

значення Запоріжжя-Дніпропетровськ-Київ. Верхньодніпровський район 

перетинає Придніпровська залізниця. 

 

Станом на 01 вересня 2018 року чисельність населення району складала  

52,5 тис. чоловік. 

 

Верхньодніпровський район має розвинутий промисловий комплекс, який 

забезпечує суттєві надходження до бюджету, є значним виробником 

харчових продуктів, товарів металургійного виробництва та галузі 

машинобудування. Промисловість району представлена 13 підприємствами, 

віднесеними до основного кола звітуючих, які стало зберігають позитивну 

тенденцію щодо нарощування обсягів виробництва. 

У загальній структурі  найбільш розвиненою є харчова галузь (60,0%) і до 

складу якої входить основне бюджетоформуюче підприємство району – 

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», обсяги виробництва 

якого в загальному по району складають 48,1%. 

На підприємствах району значні кошти виділяються на фінансування заходів, 

пов’язаних з модернізацією, реконструкцією, технічним переозброєнням 

виробництва.  

 

 

 



Аграрний сектор відіграє особливу роль в соціально-економічному житті 

району, адже сільськогосподарське виробництво провадиться майже на 70% 

його території. З наявних 87,7 тис. га земель сільськогосподарського 

призначення 69,1 тис. га (78,8%) припадає на ріллю, з неї – для 

сільськогосподарського виробництва – 66,2 тис. га. 

В аграрному секторі району працюють 55 сільськогосподарських 

підприємства, з яких 32 – фермерські господарства. Найпотужнішими серед 

них є ТОВ «Агрохімія», ТОВ «Правобережне», ФГ «Чумак» та СТОВ «Дніпр-М». 
Поруч з цим, виробництвом сільськогосподарської продукції займаються  

30 фізичних осіб-підприємців. 

Сільгосптоваровиробники району демонструють зростання показників 

аграрного сектору економіки. За останні 5 років спостерігаємо підвищення 

врожайності по основних сільськогосподарських  культурах. 

Йде інтенсивне оновлення машино-тракторного парку 

сільгосптоваровиробників. Тільки у звітному році придбано 23 одиниці 

техніки, з них 5 тракторів, 3 комбайни та інші сільськогосподарські машини.  

 

Малий та середній бізнес є однією зі сфер забезпечення зайнятості 

населення, запобігання безробіттю та створення нових робочих місць. 

Кількість суб’єктів середнього підприємництва в районі становить  

15 одиниць, малого підприємництва – 201 одиницю, фізичних осіб-

підприємців – 1 тис. 434 особи. На зазначених підприємствах працює близько 

5 тис. осіб, що становить 60,0% до загальної кількості працюючих в районі. 

Найбільш значимим підприємством середнього бізнесу в районі є  

ТОВ «АСТРА». За 26 років роботи компанія виконала більше 3,5 тис. проектів.  

За ініціативою ТОВ «АСТРА» у Верхньодніпровську створене потужне 

підприємство з виробництва сучасного торгівельного та складського 

обладнання, яке імпортується до багатьох країн Європи та світу.  

У 2014 році для відбудови Верхньодніпровського заводу потужного 

радіобудування був залучений інвестор з Луцька – Міжнародний холдинг  

«Модерн Експо». За два роки було проведено реконструкцію виробничих 

цехів, модернізацію виробничого обладнання та створено більше  

350 робочих місць. Загалом ТОВ «АСТРА» та компанія «Модерн Експо» 

інвестували в розвиток власного виробництва більше 50,0 млн грн.                 

 

 

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад 

Дніпропетровської області, затвердженого рішенням обласної ради від  

27 травня 2015 року № 641-31/VI (зі змінами) в листопаді 2017 року було 



створено Верхньодніпровську міську об’єднану територіальну громаду до 

складу якої увійшли населені пункти Верхньодніпровської міської ради та 

Першотравенської сільської ради. 

 

На території району діють 16 закладів загальної середньої освіти, у тому числі 

2 навчально-виховних комплекси, 3 філії, 4 заклади  позашкільної освіти, 

дитячо-юнацька спортивна школа, навчально-реабілітаційний центр,  

2 школи-інтернати та 18 закладів дошкільної освіти. 

За звітний період значна увага приділялась зміцненню матеріальної бази 

навчальних закладів та дитячих садків: це придбання предметів 

довготривалого використання, ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей, 

тощо. Загалом же за звітний період 2015-2018 року на ремонти закладів 

освіти витрачено близько  72 млн грн. 

 проведені роботи по заміні вікон і дверей будівлі КДНЗ №1 

«Струмочок» та КДНЗ №2 «Дзвіночок» смт. Дніпровське,  

КЗ "Верхньодніпровська СЗШ  №2 в м. Верхньодніпровську; 

 проведена реконструкція Бородаївського КДНЗ «Вишенька»                                

с. Бородаївка (приведення приміщення ДНЗ (268м2) до відповідних 

санітарних норм з впровадженням  альтернативних видів опалення), 

покращення умов перебування 40 дітей та обслуговуючого персоналу; 

  у рамках інвестиційного проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури УФСІ V», проведені роботи з реконструкції будівлі    

КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ст.» в м. Верхньодніпровськ із 

заміною конструкцій даху, вікон і дверей; 

 протягом двох років триває реконструкція КЗ Верхівцевський НВК 

«Середня ЗОШ №1 – ДНЗ» та капітальний ремонт НВК в селі Ганнівка, 

роботи знаходяться на етапі завершення; 

 за рахунок спонсорської допомоги ТОВ «Мотронівський гірничо-

збагачувальний комбінат» проведені роботи по реконструкції даху  

учбового корпусу Водянської СЗШ; 

За період 2014-2018 років виконанні роботи з реконструкції системи 

опалення з переведенням на альтернативні види опалення в семи закладах 

освіти. 

 

На території району функціонують лікувальні заклади, які мають можливість 

надавати амбулаторно-поліклінічну допомогу на 1000 відвідувань за зміну. 

Серед них: КЗ «Верхньодніпровська Центральна Районна Лікарня» ДОР»,  

КЗ «Новомиколаївська туберкульозна лікарня» ДОР», Верхівцевська міська 

лікарня, Комунальне некомерційне підприємство «Верхньодніпровський 

Центр Первинної Медико-санітарної Допомоги» Верхньодніпровської 

районної ради, структурними підрозділами якого є 11 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини і 20 фельдшерських пунктів та відділення 

швидкої медичної допомоги. 



За звітний період проведені поточні ремонти,  заміна вікон, дверей, ремонт 

покрівель, тощо на об’єктах охорони здоров’я району, використано близько 

6,5 млн грн.  

 по терапевтичному корпусу центральної районної лікарні реалізовано 

три проекти: по заміні вікон та дверей на металопластикові, 

капітальний ремонт м’якої покрівлі та проведена реконструкція 

центрального входу; 

  з метою зменшення втрат теплоносіїв проведений капітальний 

ремонт зовнішньої системи теломережі комунального закладу 

«Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги», 

внутрішніх мереж теплопостачання підвалу будівлі КЗ ВЦПМСД та 

хірургічного корпусу; 

 проведені роботи по капітальному ремонту покрівлі, котельні, 

харчоблоку, хірургічного корпусу центральної районної лікарні, 

ремонт даху Дмитрівської амбулаторії. 

 

За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту 

та здорового способу життя у 2018 роках розпочато реалізацію проекту 

реконструкція стадіону зі спорудами, які знаходяться на його території, 

розташованого в м. Верхньодніпровськ; 

у 2015-2016 роках проведений капітальний ремонт м’якої покрівлі та 

замінено вікна і двері спортивної школи КЗ «Верхньодніпровської ДЮСШ». 

Всього на об’єктах спорту у звітному періоді освоєні кошти в сумі  

18,2 млн грн.  

 

За звітний період проведенні поточні ремонти, заміна вікон та дверей, 

ремонт покрівель, тощо на об’єктах культури району, використано близько 

9,1 млн грн.  

 У 2017-2018 роках реалізовано проект «Капітальний ремонт 

Новомиколаївського будинку культури за адресою: вул. Шкільна, 4, 

смт. Новомиколаївка», використано 5416,6 тис. грн бюджетних 

коштів; 

 У 2016 році проведений капітальний ремонт даху та вимощення 

Пушкарівського будинку культури в с. Пушкарівка; 

 проведенні роботи з реконструкція системи опалення з установкою 

твердопаливного котла «Альтеп» в КЗ «Дніпровський палац 

культури»; 

  розпочаті роботи по реалізації 2-х проектів: «Капітальний ремонт 

(заміна вікон і дверей) районного будинку культури» та капітальний 

ремонт будівлі районної дитячої музичної школи за адресою: вул. 

Федоровського, 97 в м. Верхньодніпровськ. 

 

 



 з метою забезпечення населення району якісною питною водою   

протягом 2016-2018 років проведена реконструкція  двох насосно-

фільтрувальних станцій в с. Пушкарівка та с. Домоткань; загальна 

кошторисна вартість складає 2,7 млн грн; 

 з метою безперебійного водозабезпечення 4160 мешканців сіл 

Пушкарівка, Домоткань та Заріччя у 2016-2018 роках проведена 

реконструкція підвідних водоводів протяжністю 12,3 км; загальна 

кошторисна вартість складає 4,923 млн грн; 

 на території Верхівцевської територіальної громади у 2018 році 

завершені роботи по реконструкції системи водопостачання селищ 

Соколввка 1 та Соколівка 2; загальна кошторисна вартість складає 

2,468 млн грн, протяжність водопроводу 4,319 км; 

 у 2016 році  за рахунок  коштів державного бюджету розпочаті 

роботи по реконструкції водогонів м. Верхівцеве (водопостачання 

Північної сторони міста; загальна кошторисна вартість складає 

5,356 млн грн, протяжність водопроводу 17,924 км. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2014-

2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій у 28-ми населених пунктах 

Боровківської, Зарічанської, Першотравенської, Бородаївської, Водянської, 

Ганнівської, Дніпровокам’янської, Мишуринрізької, Пушкарівської сільських 

рад, Дніпровської селищної ради та Верхньодніпровської міської ради 

освоєно близько 9,8 млн грн, відновлено 140,8 км раніше непрацюючих 

мереж зовнішнього освітлення. 

 

У 2015-2018 роках в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива 14 бюджетних 

закладів району переведено на альтернативні види опалення: на 

електроопалення – 4 ДНЗ, районний Будинок культури, 

Верхньодніпровський палац дитячої та юнацької творчості;  на 

твердопаливні котельні – 2 ДНЗ, 3 – загальноосвітні школи та клуб юного 

техніка в смт. Дніпровське, Амбулаторія сімейної медицини в  

смт. Дніпровське, музична школа в м. Верхньодніпровську. 

З 01 січня 2017 року районний Будинок культури за кошти інвесторів 

переведений на альтернативний вид опалення: встановлено 

електроопалювальну установку з теплоакамуляцією – комплекс «Теплон», 

завдяки чому в 2017 році вдалося зекономити 174,6 тис. грн бюджетних 

коштів.  

В рамках договору про соціально-економічне партнерство між 

Верхньодніпровською райдержадміністрацією та інвестором ТОВ «ЮРВІН» 



здійснено повну реконструкцію системи теплопостачання 

Верхньодніпровської СЗШ №5 І-ІІІ ст. та районної музичної школи, що дало 

можливість забезпечити в закладах комфортний тепловий режим та 

функціонування басейну; щорічна економія бюджетних коштів склала 

близько 1 млн грн.  
 

З метою поліпшення екологічної ситуації  та сприяння захисту життя та 

здоров’я населення в районі за рахунок коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища здійснено: 

 реконструкцію системи водовідведення від житлових будинків № 7 

та № 9 по вул. Зарічна в м .Верхньодніпровськ;  

 реконструкцію каналізаційного колектору від вул. Степної до вул. 

Горького в місті Верхньодніпровськ;  

 реконструкцію зовнішньої каналізації житлових будинків по вул. 

Свердлова, 3а, 3б в м. Верхівцеве; 

 реконструкцію системи водовідведення від житлових будинків в 

районі вул. Заводська в м. Верхньодніпровськ. 

За 2014-2018 роки освоєно 2,5 млн грн. 
 

З метою забезпечення безпечного руху транспорту, охорони життя та 

здоров’я населення, поліпшення умов для проживання та зменшення 

соціальної напруги у районі за звітний період 2014-2018 року проведений 

капітальний ремонт 27,0 тис.м2 доріг комунальної власності на суму  

10,260 млн грн та поточний ремонт 40,8 тис.м2 доріг комунальної власності 

на суму 13,878 млн грн.  

 

 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ СЗШ № 5 

  



В комунальному закладі реалізовано ряд проектів за рахунок коштів 

районного бюджету, Українського фонду соціальних інвестицій та інвестицій 

в рамках договору про соціально-економічне партнерство.  

Загальна кошторисна вартість складає 12,224 млн грн. 

Відремонтовано 826 кв. метрів м’якої покрівлі, проведено реконструкцію 

частини даху із побудовою шатрового даху та проведено заміну 233 вікон та 

19 дверей на металопластикові. 

В рамках договору про соціально-економічне партнерство між 

Верхньодніпровською райдержадміністрацією та інвестором ТОВ «ЮРВІН» 

здійснено повну реконструкцію системи теплопостачання 

«Верхньодніпровської СЗШ №5 І-ІІІ ст.», що дало можливість забезпечити в 

закладі комфортний тепловий режим та функціонування басейну; щорічна 

економія бюджетних коштів склала близько 1 млн грн.  

Соціальний ефект: покращено умови для навчання 560 учнів, роботи 

педагогічного колективу та технічних працівників. Забезпечено стабільну 

роботу шкільного басейну, що дало можливість проводити заняття з 

плавання для всіх учнів закладів освіти району. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО КОРПУСУ КЗ 

«ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА ЦРЛ» 

 

В комунальному закладі реалізовано ряд проектів за рахунок коштів  

обласного та районного бюджетів. Загальна кошторисна вартість складає, 

2,236 млн грн. 

З метою покращення умов медичного обслуговування населення, 

забезпечення комфортного перебування хворих, в тому числі хворих з 

обмеженими можливостями по терапевтичному корпусу замінено  

208 од/703 м2. вікон та дверей, на металопластикові. В рамках 

енергозбереження та захисту будівлі від руйнування відремонтовано 842 м2 

м’якої покрівлі. Проведено реконструкцію центрального входу 

терапевтичного корпусу з влаштуванням пандусу, покращення умов для  

людей з обмеженими фізичними можливостями 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ БОРОДАЇВСЬКОГО КДНЗ «ВИШЕНЬКА»  

В С. БОРОДАЇВКА 

  
У селі Бородаївка Верхньодніпровського району реконструйовано дитсадок 

«Вишенька». Загальна кошторисна вартість складає 8,268 млн грн. 

Дитсадок у с. Бородаїка був старий і не відповідав діючим санітарним 

нормам. Передусім модернізували старий корпус: утеплили фасад, покрівлю 

й підвал, замінили вікна й комунікації, уклали теплу підлогу, провели 

внутрішні оздоблювальні роботи, відремонтували харчоблок, встановлені 

нові ігрові майданчики, до існуючої будівлі виконали добудову. 

Приміщення ДНЗ площею 268 м2 приведено до відповідних санітарних норм 

з впровадженням альтернативних видів опалення, Задля комфортного 

температурного режиму у групах – власна автономна котельня, вона 

дозволяє регулювати подачу тепла. Все це покращить умови перебування  

40 сільських дітей та обслуговуючого персоналу. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

Загальна кошторисна вартість складає 5,416 млн грн. 

Реалізація проекту покращить умови праці персоналу селищного будинку 

культури, забезпечить комфортне перебування відвідувачів, створить 

належні умови для проведення культурно-масових заходів. 

  
Покращення естетичного вигляду будівлі позитивно вплине на перспективу 

розширення роботи закладу та створення нових творчих колективів і 

клубних формувань, сприятиме залученню широких мас населення до участі 

у формуванні культурного простору. Все це сприятиме духовно-естетичному 

розвитку населення . 
 



РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ВЕРХІВЦЕВСЬКОЇ СЗШ № 2 

 
Загальна кошторисна вартість складає 5,348 млн грн. 

Відповідно до проекту проведена заміна вікон та дверей на 

металопластикові, реконструкція системи опалення, установлені захисні 

сітки. Реалізація даного проекту в першу чергу спрямована на створення 

комфортних умов проведення уроків фізкультури для розвитку і 

популяризації спорту та здорового способу життя шкільної молоді. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЗАВОДУ ПОТУЖНОГО 

РАДІОБУДУВАННЯ 

У 2014 році для відбудови Верхньодніпровського заводу потужного 

радіобудування був залучений інвестор з Луцька – Міжнародний холдинг  

«Модерн Експо». За два роки було проведено реконструкцію виробничих 

цехів, модернізацію виробничого обладнання та створено більше  

350 робочих місць. Загалом було інвестовано в розвиток виробництва більше 

50,0 млн.грн. власних коштів ТОВ «АСТРА» та компанії «Модерн Експо».  

 
Об'єднавши можливості з глобальним виробником і постачальником 

торгового обладнання, ТОВ «АСТРА» отримала нові виробничі переваги.  

Широкі можливості новітнього технічного оснащення  

ТОВ «Верхньодніпровський завод потужного радіо будування» дозволяють 

дуже швидко виготовляти необхідну кількість обладнання, потрібного під 

конкретний проект будь-якої складності і масштабу, незалежно від 

географічного розташування об'єкта Замовника. 



 

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; 

зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті; 

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 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, стимулювання здорового способу 

життя: 

  реконструкція  стадіону зі спорудами, які знаходяться на його 

території, розташованого за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. 

Федоровського, на суму 17 млн грн; 

 реконструкція комунального закладу спорткомплекс «Дніпровець» за 

адресою: вул. Набережна, 1 в, сел. Дніпровське на суму 39,4 млн грн. 

 

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. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району. 

3. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з  капітальними ремонтами автодоріг 

загального користування місцевого значення за рахунок коштів обласного та 

місцевого бюджетів, а саме: 

 капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. (у т.ч 

проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів) на суму 397 млн. 

675 тис. грн.;  

 капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення смт. Дніпровське (у т.ч проектно-вишукувальні 

роботи майбутніх періодів) на суму 36,4 млн грн; село Дмитрівка (у 

т.ч проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів) на суму  

112,7 млн грн; 

 капітальний ремонт  дороги по вул. Набережна  в смт. Дніпровське на 

суму 4,6 млн грн. 
 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 29,9 млн грн, у т.ч.: 

 капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей) КЗ «Дніпровська 

СЗБШ І-ІІІ ст.»  за адресою: вул. Шкільна, 7, сел. Дніпровське, на суму                       

4,9 млн грн.;  

 капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, заміна покрівлі та 

реставрація гранітних сходів центрального входу  

КЗ «Верхньоніпровський Палац дитячої та юнацької творчості» на 

суму 25,0 млн грн. 
 

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 реконструкцій та капітальних ремонтів у закладах освіти та 

культури територіальних громад району, а саме:  

 реконструкція комунального закладу Верхівцевський НВК «Середня 

ЗОШ №1 – ДНЗ»  а суму 22,8 млн грн; 

 реконструкція будівель та споруд стадіону комунального закладу 

Верхівцевський НВК «Середня ЗОШ №1 – ДНЗ» на суму 21,95 млн грн;   

 капітальний ремонт НВК с. Ганнівка, на суму 8,76 млн грн; 

 будівництво стадіону на території  НВК в селі Ганнівка, на суму 

10,7 млн грн.  
 

З метою покращення медичного обслуговування сільського населення, за 

рахунок коштів державного бюджету планується:  

 будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: село 

Пушкарівка, вул. Ілляшевської 22-в на суму 10,5 млн грн. 
 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русла річки Дніпро. Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення 

санітарно-гігієнічного стану населених пунктів. Захист, відновлення лісових 

ресурсів, збільшення запасів рибних та тваринних ресурсів. 
 

З метою створення додаткових місць, забезпечення населення якісною 

м’ясною продукцією передбачається проведення реконструкції комплексу 

будівель та споруд під свиноферму з закінченим виробничим циклом на 

суму 50,0 млн. грн. 



 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВЕРХІВЦЕВСЬКИЙ НВК 

«СЕРЕДНЯ ЗОШ №1 – ДНЗ» 

 
Реконструкція комунального закладу Верхівцевський НВК розпочалася в 

2017 році, загальна  вартість проекту становить 57 млн. 23,9 тис.грн. 

Проектом передбачено проведення реконструкції основного учбового 

корпусу та спортивної зали; реконструкцію майстерень для трудового 

навчання; заміну зовнішніх мереж тепло- та водо- постачання; будівництво 

нового двох поверхового навчального корпусу для початкових класів та 

спортивного  майданчику. 

Соціальний ефект: приведення приміщення НВК до відповідних санітарних 

норм, покращення умов для проведення навчального процесу в  школі для 

964 учнів, 30 дітей дошкільного віку, вчителів та обслуговуючого персоналу. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НВК В С. ГАННІВКА 

 
Капітальний ремонт комунального закладу Ганнівський НВК розпочалася у 

2018 році, загальна вартість проекту становить 21,9 млн грн. 

Проектом передбачено проведення робіт з утеплення зовнішніх стін, 

утеплення та гідроізоляція покрівлі, заміна вікон та дверей на 



металопластикові, проведення заміни кахельної плитки, обладнання 

підвісної стелі з гіпсокартону, проведення оздоблювальних робіт. 

Другим етапом за проектом збудують шкільний стадіон з 2 полями для міні-

футболу зі штучним покриттям та дитячою площадкою, для покращення  

фізичного розвитку учнів та дітей дошкільного віку. Загальна вартість проекту 

становить 10,7 млн грн. У Ганнівській опорній школі створять сучасний 

освітній простір в якій здобувають знання майже 250 дітей громади, яких 

підвозять автобусами з навколишніх сіл. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ СПОРУДАМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА 

ЙОГО ТЕРИТОРІЇ В М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК   

 
Реконструкція  стадіону розпочата в 2018 році, загальна кошторисна вартість 

проекту складає 33,99 млн грн. 

Проектом передбачено проведення реконструкції футбольного поля 

площею 7 тис. м2 з штучним покриттям; встановлення інформаційного табло; 

влаштування трибун на 312 глядацьких місць; будівництво адміністративно-

побутового корпусу; будівництво громадської вбиральні; будівництво 

комунікацій та благоустрій території. 

Реалізація даного проекту в першу чергу спрямована на створення умов для 

розвитку і популяризації спорту та здорового способу життя. Активне 

сімейне дозвілля не тільки оздоровить дитину, але й родину 

Соціальний ефект: покращення дозвілля мешканців району, проведення 

спортивних змагань. 

 

БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ НА 3-4 ЛІКАРЯ БЕЗ ЖИТЛА 

В С. ПУШКАРІВКА 

Загальна кошторисна вартість об’єкту становить 11,94 млн грн.     

Робочим проектом передбачається будівництво одноповерхової будівлі 

амбулаторії на 3-4 лікаря без житла (344,1 м2); влаштування локальних 

очисних споруд; влаштування резервуара для очищення стоків об’ємом 6 м3; 



прокладання зовнішніх внутрішньомайданчикових мереж водопостачання 

та каналізації, електропостачання; благоустрій території. 

 
Соціальний ефект: діюча потужність 60 відвідувань за зміну, покращення 

медичного обслуговування 3600 сільських мешканців с. Пушкарівка,                        

с. Заріччя та інших сіл. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСУ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ПІД СВИНОФЕРМУ 

З ЗАКІНЧЕНИМ ВИРОБНИЧИМ ЦИКЛОМ В СМТ. НОВОМИКОЛАЇВКА  

 
Проектом передбачається: реконструкція існуючих будівель та  будівництво 

32 нових  споруд на площі 18,15 га; функціонування 8 корпусів, які 

забезпечуватимуть репродукцію, дорощування та відгодівлю; використання 

інтенсивної технології відгодівлі свиней на ритмічно-потоковому способі 

виробництва. Очікувана кошторисна вартість проекту близько 50 млн.грн. 

Соціальний ефект: створення 35-ти додаткових робочих місць  для населення 

з комфортними умовами праці, забезпечення населення району та області 

якісною продукцією вітчизняної м’ясопереробної галузі, підвищення попиту 

на освоєння зернових культур; реалізаційна потужність – 31 тис. голів на рік.  
  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Інженерна підготовка та благоустрій 

рекреаційної зони набережної у районі 

від вул. Шевченка до вул. Дніпровської в 

м. Верхньодніпровську  

Покращення відпочинку та проведення 

дозвілля 16500 мешканців 

виробництво Реконструкція комплексу будівель та 

споруд під свиноферму з закінченим 

виробничим циклом 

Реалізаційна потужність 31000 голів в рік. 

Створення додаткових місць, 

забезпечення населення  якісною 

м’ясною продукцією 

дитячі садки Реконструкція Бородаївського КДНЗ 

«Вишенька» за адресою: вул. Шкільна, 12, 

с. Бородаївка  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування 

місцевого значення О 0403301 

Верхньодніпровськ-Боровківка-

Доброгірське км 0+000- км 29+042 (у т.ч 

проектно-вишукувальні роботи майбутніх 

періодів) 

Приведення 34552,9 кв.м автомобільних 

доріг комунальної власності до 

відповідного технічного стану, 

попередження аварійності на 

автомобільних дорогах 

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування 

місцевого значення О 0403307 /Н-08/- 

Дніпровське  км 0+000 - км 3+225 (у т.ч 

проектно-вишукувальні роботи майбутніх 

періодів) 

Приведення 16400 кв.м автомобільних 

доріг комунальної власності до 

відповідного технічного стану, 

попередження аварійності на 

автомобільних дорогах 

дороги Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування 

місцевого значення О 0403305 

Дмитрівка-/Т-04-15 /км 0+000 - км 

10+020  (у т.ч проектно-вишукувальні 

роботи майбутніх періодів) 

Приведення 15678,5  кв.м автомобільних 

доріг комунальної власності до 

відповідного технічного стану, 

попередження аварійності на 

автомобільних дорогах 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна  в смт. Дніпровське 

Приведення 8081кв.м автомобільних 

доріг комунальної власності до 

відповідного технічного стану, 

попередження аварійності на 

автомобільних дорогах 

охорона 

здоров’я 

Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без 

житла за адресою: с. Пушкарівка, вул. 

Ілляшевської, 22-в 

Будівництво одноповерхової будівлі 

(344.1м2) на 4 лікаря / 60 відвідувань за 

зміну, покращення медичного 

обслуговування 3600 сільських 

мешканців 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт КЗ «Верхівцевська 

міська лікарня» Верхньодніпровської 

районної ради» вул. Покровська, 2, м. 

Верхівцеве  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без 

житла за адресою: с. Пушкарівка, вул. 

Ілляшевської, 22-в  

Будівництво одноповерхової будівлі 

(344.1м2)  на 4 лікаря / 60 відвідувань за 

зміну, покращення медичного 

обслуговування 3600 сільських 

мешканців 



спорт Реконструкція будівель та споруд 

стадіону КЗ Верхівцевський НВК «СЗОШ 

№1 – ДНЗ» за адресою: м. Верхівцеве, 

вул. Садова, 14 

Покращення  фізичного розвитку 964 

учнів та 30 дітей дошкільного віку, 

покращення умов для занять 

спортивного юнацтва  та молоді 

спорт Будівництво стадіону на території  НВК в 

с.Ганнівка по вул. Янцева, 59-а 

Будівництво 2-х міні полів та дитячої 

площадки, покращення  фізичного 

розвитку учнів та  дітей дошкільного віку 

спорт Реконструкція стадіону зі спорудами, які 

знаходяться на його території, 

розташованого за адресою: м. 

Верхньодніпровськ, вул. Федоровського  

Проведення реконструкції існуючого 

стадіону на 312 місць,  площа забудови 

10300 м2 , площа озеленення -1918 м2 

покращення проведення дозвілля 

близько 8,0 тис. молоді 

спорт Реконструкція комунального закладу 

спорткомплекс «Дніпровець» за адресою: 

вул. Набережна, 1 в, сел. Дніпровське  

Влаштування:  футбольного поля - 6825 

м2  універсального майданчику, бігової 

доріжки, трибун на 288 місць.  

Покращення умов для занять 

спортивного юнацтва  та молоді 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Верхньодніпровської міської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Реконструкція КЗ Верхівцевський НВК 

«СЗОШ №1 – ДНЗ» за адресою: м. 

Верхівцеве, вул. Садова, 14 

Приведення приміщення НВК до 

відповідних санітарних норм, 

покращення умов для проведення 

навчального процесу в  школі для 964 

учнів, 30 дітей дошкільного віку, вчителів 

та обслуговуючого персоналу 

школи Капітальний ремонт НВК в с.Ганнівка по 

вул. Янцева, 59-а 

Проведення капітального ремонту будівлі 

загальною площею 3058 м2, покращення 

умов для навчання 250 учнів та роботи 

вчителів  

школи Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і 

дверей) КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.» за 

адресою: вул. Шкільна, 7, сел. 

Дніпровське  

Замінена на металопластикові 253 вікон 

та  дверей, покращення умов 

перебування 750 дітей, вчителів та 

обслуговуючого персоналу  

школи Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей, заміна покрівлі та реставрація 

гранітних сходів центрального входу  КЗ 

«Верхньодніпровський Палац дитячої та 

юнацької творчості» за адресою: м. 

Верхньодніпровськ, площа Олександра 

Поля, 3 

Збереження будівлі закладу, покращення 

роботи різноманітних  гуртків, умов  для 

перебування  878 дітей та підлітків, 

педагогічного та обслуговуючого 

персоналу 

 


