
 

 

 

 



 

Дніпровський район найбільший район Дніпропетровської області як за 

територією, так і за чисельністю населення. Його географічне розташування 

дає всі підстави називатися приміським районом. Населених пунктів – 43, з 

них місто Підгороднє, селищі міського типу – Обухівка та Слобожанське. 

Район межує на півночі з Магдалинівським, Новомосковським, на сході – 

Синельниківським, на півдні та заході Солонянським, Криничанським, 

Петриківським районами Дніпропетровської області та містом Дніпро, 

Кам’янське. 

Площа району – 144 тис. га., з яких площа сільськогосподарських угідь 

становить 108,9 тис. га. Родючі чорноземи та сприятливі кліматичні умови 

забезпечують стабільні високі врожаї сільськогосподарських культур. 

Район багатий лісами – Кіровське та Любимівське лісництва. Гордість району 

є Дніпровсько-Орільський природний заповідник, в якому зберігається і 

примножується фауна і флора Придніпров’я. 

На території району розташовані 3 гранітних (Рибальський, Любимівський, 

Новомиколаївський) та два глиняні (Новоолександрівський та 

Миколаївський) кар’єри. 

Район омивається тихими водами річок: могутнього Дніпра, вільнопливнної 

Самари та спокійних, але гордих Орілі, Кільчені, Мокра Сура та Суха Сура. 

 

В районі мешкає понад 84 тисяч чоловік. Демографічна ситуація,  

що склалась в районі, характеризується сталою кількістю населення 

впродовж останніх років. 

 

Добувну галузь району представляють кар’єри на яких випускаються гранули, 

щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, гравій та інше. 

На підприємствах району виготовляється широкий асортимент продукції 

переробної галузі: харчової, легкої, хімічної, з виробництва гумових, 

пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції, металургії, 

машинобудування.  

Найбільш впливовими на соціально-економічне становище не тільки 

Дніпровського району, а й регіону в цілому, є відомі далеко за його межами 

виробники м’яса та м’ясних продуктів – ТОВ м’ясокомбінат «Ювілейний», 

напоїв – ТОВ «Ерлан», борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

– ТОВ кондитерська фабрика «Квітень», шпалер та виробів з паперу  

для покриття стін – ТОВ «Едем», плит та плиток керамічних –  

ПрАТ «Підприємство з ІІ «Інтеркерама».  



Протягом останніх років підприємствам району вдалося стабільно 

завантажити свої виробничі потужності і наростити випуск продукції  

в межах від 100,7 – 189,2 відсотків та майже в двічі збільшено реалізацію 

продукції (товарів, послуг). 

Формування позитивного міжнародного іміджу району є необхідним для 

забезпечення захисту його стратегічних інтересів, дотримання курсу на 

євроінтеграцію. Обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) 

по Дніпровському району за 2017 рік склали 431,2 млн дол. США, та у січні – 

червні 2018 року – 424,2 млн дол. США, що складає 11,1 відсотків  

до загальнообласного обсягу. 

 

Наш район – найбільший сільськогосподарський район Дніпропетровської 

області не лише за кількістю населення, а й за своїм внеском в аграрний 

сектор економіки Дніпропетровщини.  

Загальна площа сільськогосподарських земель складає 112,2 тис. га, із них 

сільськогосподарських угідь – 108,6 тис. га, в т.ч. рілля – 91,3 тис. га. 

За 2014-2018 років агропромисловим комплексом району збільшено 

виробництво сільськогосподарської продукції на 268,9 млн. грн, або на  

39%, а саме: зерно – 24%; соняшник – 75%; овочі – 3%; картопля – 22%; 

молоко – 14%; яйця – 12%. 

 

Щорічно зростають показники підприємства Дніпровського району щодо 

виконання будівельних робіт. За 10 місяців 2018 року підприємствами 

виконано будівельних робіт на суму 201,1 млн грн, що становить  

2,0 відсотка до загальнообласного обсягу. 

Збільшено капітальних інвестицій, а саме: за 9 місяців 2018 року за рахунок 

усіх джерел фінансування було освоєно 2476,2 млн грн, що складає  

6,7% до загального обсягу по області. У розрахунку на одну особу населення 

обсяг інвестицій дорівнював 29 тис. грн. 

Збільшено показник введення в експлуатацію житлових будинків,  

за рахунок коштів населення. Так за 9 місяців 2018 року прийнято  

в експлуатацію житлові будинки загальною площею 48 тис. м².  

 

Формування ефективної ринкової системи господарювання в районі 

пов'язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх галузях економіки. 

У 2018 році на території району знаходиться на обліку 3644 юридичних осіб 

суб’єктів господарювання (новостворених підприємств – 211) та  

3820 фізичних осіб-підприємців (новостворених – 385). Новостворені 

суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність у галузі сільського 

господарства, торгівлі та промисловості. 



 

Всього в районі 14 місцевих рад. Район став лідером в Україні з 

упровадження децентралізації і створення об'єднання територіальних 

громад. Відповідно до Перспективного плану формування територій громад 

Дніпропетровської області створено на території Дніпровського району  

5 ОТГ, а саме: Слобожанську, Новоолександрівську, Сурсько-Литовську, 

Любимівську та Чумаківську. 

 

Для забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти в районі функціонує 

17 ДНЗ, 5 дошкільних відділень НВК, 28 закладів загальної середньої освіти.  

З метою забезпечення виконання чинного законодавства, нормативних 

документів, реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист і всебічний розвиток в районі забезпечено навчання дітей 

із особливими освітніми потребами в інклюзивних класах. 

З метою забезпечення першочергових заходів матеріально-технічного 

забезпечення проведено необхідні роботи по закладах району: 

 Особлива увага приділялась заходам з енергозбереження, які  

в подальшому дадуть змогу економити бюджетні кошти. 

Встановлено металопластикові вікна, виготовлено проектно-

кошторисну документацію капітальних ремонтів по утепленню 

фасадів для  3-х освітніх закладів  району на суму 243,0 тис. грн.  

 Виконані протипожежні заходи по закладам освіти району  

на суму 1145 тис. грн. 

 Капітальний ремонт ДНЗ №17 «Орлятко» смт. Обухівка на суму 

1988,4 тис. грн. 

 Будівництво ДНЗ в ж/м «Володимирський» смт Слобожасньке на суму 

66,6 млн грн. 

 Реконструкція котельні КЗ Олександрівська СЗШ із заміною газових 

котлів на твердопаливні (пеллетні) котли с. Олександрівка, на суму 

4248,0 тис. грн. 

 Реконструкція по проекту: «Прибудова дитячого садка до основної 

будівлі КЗ Горянівської середньої ЗОШ у складі НВК «Школа-дитячий 

садок» с.Горянівське на суму 4404,4 тис. грн. 

 Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ загального типу «Веселка» Сурсько-

Литовської сільської ради, ж/м Гранітний с. Новомиколаївка на суму 

1213,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт приміщення КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого 

типу №1 «Червона шапочка» смт Слобожасньке – 8567,6 тис. грн. 

 Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно-

музичної зали в с. Степове на суму 3209,6 тис. грн. 



 Будівництво НВК на території КЗ «Обухівська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів" 

смт.Обухівка на суму 54841,7 тис. грн. 

 Будівництво НВК на території КЗ «Підгородненська ЗОШ № 4 І-ІІІ 

ступенів» м. Підгородне на суму 52171,5 тис.грн.; 

 Капітальний ремонт фасадів Комунального закладу «Слобожанська 

ЗОШ І ступеня №2» смт Слобожасньке на суму 4682,2 тис. грн. 

 Капітальний ремонт великої та малої спортивної зали  

КЗ «Слобожанський НВК №1» смт Слобожасньке на суму 2105,3 тис. грн. 

 

З метою забезпечення належного рівня доступності населення  

до медичних послуг та ефективного обслуговування населення  

у 2018 році КЗ ЦПМСД Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області перетворено заклад в некомерційне підприємство,  

та проведено необхідні дії по його реєстрації. 

В районі діє Програма «Здоров’я населення Дніпровського району на 

2015–2019 роки» на заходи якої надано субвенцію з районного, сільських, 

селищних та міської рад на суму 11633,2 тис. грн, з яких використано –  

8662,3 тис. грн. Також реалізовується програма доступні ліки всі мешканці 

району мають можливість через мережу аптек отримати ліки безкоштовно 

або за певну доплату на реамбурсацію було використано за 9 місяців –  

1060,7 тис. грн, виписано – 28252 рецепти з цією метою. 

Амбулаторії забезпечуються медикаментами для надання невідкладної 

допомоги, протягом року було закуплено медикаментів на 123,072 тис. грн. 

418 громадянами пільгові категорії отримано медикаментів за 

пільговими рецептами, на суму 1493,8 тис. грн. 

За бюджетні кошти виконано: 

 Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с. Сурсько-Литовське на суму 108,2 тис. грн; 

 Будівництво Дніпропетровського обласного реабілітаційного центру 

в с. Сурсько-Литовське на суму 1237,1 тис. грн; 

 Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с. Сурсько-Литовське на суму 250,5 тис. грн. 

 

За бюджетні кошти, з метою популяризації спорту та здорового способу 

життя у 2016-2018 роках реалізовано проекти:  

 Капітальний ремонт благоустрою футбольного поля  

КЗ Горянівська СШ с. Горянівське на суму 1807,4 тис. грн; 

 Капітальний ремонт благоустрою футбольного поля  

КЗ Олександрівська ЗОШ I-III ступенів с. Олександрівка на суму  

1390,3 тис. грн; 

 Капітальний ремонт благоустрою футбольного поля КЗ «Степовий 

НВК» с. Степове на суму 1145,5 тис. грн; 



 Капітальний ремонт благоустрою футбольного поля  

КЗ Підгородненська ЗОШ № 4, м. Підгородне на суму 1390,3 тис. грн; 

 Реконструкція міні футбольного поля КЗ «Новоолександрівська 

спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів» с. Новоолександрівка на суму  

1322,2 тис. грн; 

 Капітальний ремонт спортивного майданчика з синтетичним 

покриттям 1300 кв.м смт Слобожанське на суму 700,2 тис. грн; 

 Капітальний ремонт комплексного спортивного майданчика  

627 кв.м. смт Слобожанське на суму 1305,7 тис. грн; 

 Будівництво стадіону в с. Волоське на суму 844,4 тис.грн.; 

 Реконструкція стадіону Сурсько-Литовської середньої школи  

на суму 428,1 тис. грн; 

 Друга черга будівництва Спортивно-оздоровчого комплексу  

в смт Слобожанське на суму 55818,0 тис. грн. 

 

В районі функціонує 48 закладів культури: 17 сільських будинків культури;  

1 селищний Центр культури та дозвілля; 3 сільських клуба; 1 районна 

центральна бібліотека; 1 дитяча районна бібліотека; 24 сільських, селищних 

бібліотек-філій; 1 ПСМНЗ «Слобожанська школа естетичного виховання». На 

протязі 2017 року цілий ряд закладів культури Дніпровського району 

перейшли у підпорядкування ОТГ – Слобожанської, Сурско-Литовської, 

Новоолександрівської Любимівської та Чумаківської.  

В підпорядкуванні об’єднаних територіальних громад знаходяться  

7 бібліотек, 1 школа естетичного виховання, 1 музей і 9 клубних закладів.  

Народний аматорський фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» відомий 

і поза межами України. У листопаді 2016 року, саме завдяки співу гурту 

«Криниця» та кільком іншим гуртам Дніпропетровщини, Список 

нематеріальної спадщини ЮНЕСКО поповнився новим елементом - 

«Козацькі пісні Дніпропетровщини».  

У березні 2017 року фольклорно-етнографічному гурту «Криниця»  

з м. Підгороднього було вручено сертифікат про внесення елементу 

«Козацькі пісні Дніпропетровщини» до Списку нематеріальної культурної 

спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Набуття почесного 

статусу елементу нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО стало 

відзнакою того, що козацькі пісні Дніпропетровщини визнані частиною 

світової культури. Художній керівник колективу Катерина Іванівна Карапиш 

з 2017 року формує веде заняття з дитячим колективом-супутником 

«Криниченька» з дітей м. Підгороднего. У вересні 2018 року на 

міжнародному фольклорному фестивалі в Болгарії обидва колективи були 

відмічені нагородами. 

У звітному періоді реалізовано проекти: 

 Капітальний ремонт Будинку культури в с. Новомиколаївка  

на суму 1433,3 тис. грн; 



 Реконструкція будинку культури під районний спортивно-культурний 

на суму 592,3 тис. грн; 

 Капітальний ремонт районної дитячої бібліотеки  

КЗ «Дніпропетровська центральна районна бібліотека» 

розташована за адресою м.Підгородне на суму 420,9 тис. грн; 

 Капітальний ремонт приміщень Олександрівського СБК  

в с. Олександрівка на суму 257,3 тис. грн; 

 Капітальний ремонт з прибудовою в будинку культури селища 

Дослідне на суму 1251,8 тис. грн; 

 Реконструкція Степнянського сільського будинку культури  

в с. Степове на суму 5708,2 тис. грн; 

 Розпочато будівництво будинку культури в с. Новоолександрівка  

на суму 5574,8 тис. грн. 

 

 З метою безперебійного водозабезпечення 1500 мешканців  

завершено у 2015 році будівництво системи водопостачання 

с. Волоське протяжністю 8 км на суму 7200,0 тис. грн; 

 Будівництво у 2016 році системи водопостачання північної частини 

с. Волоське на суму 6826,1 тис. грн; 

 Будівництво пункту відпуску води з системою доочистки  

для потреб питного водопостачання с. Любимівка на суму  

356,9 тис. грн; 

 Капітальний ремонт зовнішнього водопостачання в районі житлових 

будинків 12, 16, 18, 20, 22 по вул. Будівельників в смт Слобожанське  

на суму 169,6 тис. грн; 

 Капітальний ремонт насосної станції по вулиці Василя 

Сухомлинського в смт. Слобожанське на суму 150,0 тис. грн; 

 Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору  

від КНС в с. Олександрівка на суму 1057,2 тис. грн; 

 Придбання глибинного насоса для артезіанської свердловини 

с. Партизанське на суму 34,6 тис. грн; 

 Будівництво системи водопостачання об’єднаних громад сіл 

Новомиколаївка, Сурсько-Литовське, Сурсько-Клевцеве та Зелений 

Гай на суму 14509,4 тис. грн; 

 Будівництво водопровідної мережі в с. Сурсько-Литовське на суму 

537,8 тис. грн; 

 Розпочато реконструкцію системи водопостачання с. Майорка  

на суму 3686,0 тис. грн. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді  

2017-2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення 



із застосуванням енергозберігаючих технологій у м. Підгородне освоєно 

744,4 тис. грн. 

 

В районі активно розвивається мережа об’єктів альтернативної сонячної 

енергетики (сонячні електростанції): 

 на території Підгородненської міської ради 2 об'єкта (потужністю  

2 МВт); 

 на території Олександрівської сільської ради 1 об'єкт (потужністю 

2,7 МВт); 

 на території Новоолександрівської сільської ради 1 об'єкт 

(потужністю 1 МВт). 

У 2018 році розпочато будівництво 4-х сонячних електростанцій  

на території Обухівської селищної, Чумаківської, Миколаївської  

та Новоолександрівської сільських рад. 

 

За 2015-2018 роки освоєно близько 99,4 млн грн та здійснено: 

 Капітальний ремонт водовідводного каналу поверхневого стоку з 

метою захисту від шкідливої дії вод житлової забудови в с. Братське 

Новоолександрівської сільської ради на суму 613,8 тис. грн; 

 Реконструкція насосної станції № 1, № 2, № 3 для водопостачання 

с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської 

ради на суму 3411,9 тис. грн; 

 Покращення гідрологічного режиму р. Мокра Сура в районі сіл Кам’янка 

– Братське на суму 5298,1 тис. грн; р. Мокра Сура в районі сіл Братське 

- Сурсько-Литовське на суму 5011,6 тис. грн; р. Мокра Сура в районі сіл 

Сурсько-Литовське – Новомиколаївка – с. Сурсько-Клевцово на суму 

20758,2 тис. грн; р. Кільчень від м. Підгороднє до водосховища ім. 

Леніна на суму 19130,6 тис. грн; оз. Попасне на території Обухівської 

селищної ради на суму 11301,9 тис. грн; р. Оріль вздовж кооперативу 

"Орільський розлив" на суму 1862,2 тис. грн; 

 Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану комплексу 

водойм на території Слобожанської селищної ради на суму  

355,0 тис. грн; 

 Захист від підтоплення та протиерозійні заходи в с. Кам’янка на суму 

19767,3 тис. грн; селища Шевченко на суму 420,0 тис. грн; 

 Реконструкція мереж каналізації зливових вод від вул. Красна  

до вул. Пушкіна с. Любимівка на суму 1461,3 тис. грн; від вул. Садова  

до вул. Красна с. Любимовка на суму 1253,4 тис. грн; 

 Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, 

які знаходяться на території Чумаківської сільської ради на суму 

8717,7 тис. грн. 

 



Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання  

за рахунок бюджетних коштів виконано капітальний та поточний ремонт 

доріг комунальної власності: у 2016 році – 112,75 тис. м2 на суму  

50183,2 тис. грн; у 2017 році – 178,7 тис. м2 на суму 82945,4 тис. грн; за  

11 місяців 2018 року – 247,8 тис. м2 на суму 112791,0 тис. грн. 

 

З метою підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

(учасників АТО/ООС) та членів їх сімей в Дніпровському районі проведено 

ряд заходів з питань соціального захисту зазначених категорій громадян, а 

саме: 

У 2015 році надана матеріальна допомога 99 учасникам АТО  

на суму 146,7 тис. грн; видано 32 санаторно-курортні путівки  

для лікування на суму 159,5 тис. грн; направлено на психологічну 

реабілітацію 20 учасників АТО.  

У 2016 році надана матеріальна допомога 286 учасникам АТО на суму  

345,0 тис. грн; видано 28 санаторно - курортних путівок на суму  

132,0 тис. грн, направлено на психологічну реабілітацію 43 учасника АТО; 

видано 4 путівки на оздоровлення їх дітей. 

У 2017 році надана матеріальна допомога 158 учасникам АТО на суму  

200,0 тис. грн, надана матеріальна допомога 17 сім’ям загиблих на суму  

25,0 грн. з районного бюджету; видано 45 санаторно-курортних путівок на 

суму 278,9 тис. грн, направлено на психологічну реабілітацію 8 учасників 

АТО; видано 22 путівки на оздоровлення їх дітей за рахунок обласного та 

державного бюджетів, а також 15 путівок придбали для дітей місцеві ради.  

У 2018 році надана матеріальна допомога 28 учасникам АТО на суму  

86,0 тис. грн, матеріальна допомога 31 члену сім’ї загиблого на суму  

31,0 тис. грн з районного бюджету; видано 60 санаторно-курортних путівок 

на суму 480,0 тис. грн, направлено на психологічну реабілітацію  

11 учасників АТО, видано 15 путівок на оздоровлення їх дітей за рахунок 

обласного та державного бюджету та 15 путівок було придбано дітям 

учасників АТО за рахунок коштів місцевих рад.  

Придбано 4 квартири для родин загиблих бійців в м.Дніпро, 

смт Слобожанське та в с. Партизанське. 

 

З метою забезпечення пожежної безпеки Дніпровського району  

у 2017 та 2018 роках використано кошти на суму 1360,7 тис. грн на придбання 

ПММ (бензин, дизпаливо), дихальних апаратів Drager PSS 4000, запасних 

частин та проведено поточний ремонт автотранспорту. 

 

  



 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНО-НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ОРЛЯТКО» У СМТ. ОБУХІВКА 

 
Загальна кошторисна вартість ремонту склала 1988,4 тис. грн. 

ДНЗ «Орлятко» збудовано у 1975 році тому, в зв’язку з проблемою застарілої 

будівлі, назріла необхідність проведення капітального ремонту, тому у  

2015 році виконано капітальний ремонт ДНЗ «Орлятко» №17. Заклад 

«Орлятко» розташовано на території житлового масиву птахофабрики 

Обухівської селищної ради, де створено комфортні та безпечні умови для 

учасників освітнього процесу в кількості 85 дітей. На території закладу 

з’явилися волейбольні майданчики, сучасне поле для міні футболу, сучасна 

їдальня. 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДИВОЦВІТ» 

Ж/М ВОЛОДИМИРСЬКИЙ У СМТ СЛОБОЖАНСЬКЕ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 66600,0 тис. грн. 



Головна подія 2016 року – відкриття новобудови дитячого навчального 

закладу ж/м «Володимирський» Слобожанської селищної ради «Дивоцвіт», 

який працює на повну потужність на радість дітям та їх батькам. Відкривав 

заклад Президент України Петро Порошенко. 

В результаті реалізації проекту Слобожанська об'єднана територіальна 

громада має четвертий дошкільний заклад, черга на місце у дитсадках 

громади на кінець 2016 року скорочена на 230 дітей та створено додаткові 

робочі місця. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЗ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЧЕРВОНА ШАПОЧКА» У СМТ СЛОБОЖАНСЬКЕ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 8567,6 тис. грн. 

У 2017 році виконано капітальний ремонт приміщення комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу 

№1 «Червона шапочка» Слобожанської селищної ради. Задля комфортного 

температурного режиму у групах – власна автономна котельня. Вона 

дозволяє регулювати подачу тепла. У кожної групи – ігровий майданчик з 

павільйоном та пісочницею. Крім того, у розпорядженні малечі – 

велодоріжки та куточок для вивчення правил дорожнього руху. 

Створення комфортного і безпечного освітнього середовища для учасників 

освітнього процесу 302 дітей та 27 педагогів. 

 

ПРИБУДОВА ДИТЯЧОГО САДКА ДО ОСНОВНОЇ БУДІВЛІ 

КЗ ГОРЯНІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗОШ У С. ГОРЯНІВСЬКЕ 

  
Загальна кошторисна вартість складає 4404,4 тис. грн. 

До основної будівлі комунального закладу Горянівської середньої загально-

освітньої школи Обухівської селищної ради виконано прибудову дитячого 

садка, у складі навчально-виховного комплексу «Школа-дитячий садок»  



на 50 місць, а це додаткові робочі місця. Також виконано капітальний ремонт 

благоустрою футбольного поля на суму 1807,4 тис. грн. Сучасний спортивний 

майданчик для міні – футболу буде продовженням дій громади по 

відродженню спортивної інфраструктури. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЗ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  

ЗАКЛАД «ВЕСЕЛКА» У С. НОВОМИКОЛАЇВКА 

 
Загальна кошторисна вартість складає 1213,0 тис. грн. 

Виконано капітальний ремонт комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад загального типу «Веселка» Сурсько-Литовської сільської 

ради, ж/м Гранітний в с. Новомиколаївка. Завдяки модернізації дитячий 

садок збільшив проектну потужність та зможе щоденно приймати  

на виховання 60 дітей. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ КЗ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЗШ У  

С. ОЛЕКСАНДРІВКА 

  
Загальна кошторисна вартість складає 4248,0 тис. грн. 

У 2017 році здійснено реконструкцію котельні із переведенням  

на альтернативне тверде паливо в комунальному закладі «Олександрівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів», яка побудована в 1978 році (обладнання котельні 

технічно застаріле та енергозатратне). На теперішній час в котельні 

встановлено два твердопаливних пелетних котли загальною потужністю  

550 КВт, що дозволяє значно економити бюджетні кошти. 



БУДІВНИЦТВО «ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ» У С. СТЕПОВЕ  

СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 1213,0 тис. грн. 

Будівництво «Центру безпеки» в с. Степове Слобожанської селищної ради. 

Сприяє створенню умови для проведення рятувальних та інших невідкладних 

робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; належного рівня 

захисту сільського населення. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧОГО САДУ З ДОБУДОВОЮ 

СПОРТИВНО-МУЗИЧНОЇ ЗАЛИ У С. СТЕПОВЕ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 1925,5 тис. грн. 

Проведено реконструкцію приміщень дитячого саду з добудовою 

спортивно-музичної зали в с. Степове, де створено належні умови  

для надання якісної освіти дітям дошкільного віку села Степове. Забезпечено 

різнобічний розвиток 54 дітей, у тому числі за фізичним та художньо-

естетичному напрямками. Ремонт благоустрою включав у себе також 

створення спортивного майданчика та майданчика дорожнього руху. 

 

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ 

КЗ ПІДГОРОДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №4 

Загальна кошторисна вартість складає 52171,5 тис. грн. 

Яскравою прикрасою міста Підгородне став новий дитячий садочок 

(навчально-виховний комплекс на території КЗ «Підгородненська 



загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» – у формі шести стільників схожими 

на бджолині.  

 
На даху встановлено сонячні панелі – заклад забезпечуватиме себе 

електрикою. Покриття біля входів і на внутрішньому подвір’ї виконано 

«теплим». Під час опадів спрацьовуватимуть спеціальні датчики – там завжди 

буде сухо. Затишний садочок відкрив двері для 115 малюків, зменшивши 

чергу дітей у дитячий садочок та створивши додаткові робочі місця для 

мешканців громади. 

 

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ  

КЗ ОБУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2 В СМТ ОБУХІВКА 

 
Загальна кошторисна вартість складає 52171,5 тис. грн. 

В селищі Обухівка зведено сучасний дошкільний заклад (навчально-

виховний комплекс на території КЗ Обухівська загальноосвітня школа №2 І-

ІІІ ступенів із великими вікнами та сонячними панелями, теплою підлогою, 

сонячними батареями на покрівлі та з альтернативною котельнею.  

Дошкільний заклад відкрив двері для 115 малюків, зменшивши чергу дітей  

у дитячий садочок та створивши додаткові робочі місця. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КЗ СЛОБОЖАНСЬКА  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ №2 В СМТ СЛОБОЖАНСЬКЕ 

 



Загальна кошторисна вартість складає 4682,2 тис. грн. 

Капітальний ремонт фасадів Комунального закладу «Слобожанська 

загальноосвітня школа І ступеня №2 Слобожанської селищної ради». 

Створення комфортного і безпечного освітнього середовища для учасників 

освітнього процесу (730 учнів та 44 педагогів). Економія і збереження 

енергоресурсів та бюджетних коштів громади 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС В СМТ СЛОБОЖАНСЬКЕ 

ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА 

 
Загальна кошторисна вартість складає 55818,0 тис. грн. 

У Слобожанській об'єднаній територіальній громаді будується сучасний 

спортивно-оздоровчий комплекс, найбільший в області (друга черга 

будівництва). Будівля має величезний спортзал за олімпійськими 

стандартами, зали для силових видів спорту, тренажерні зали та фітнес-

центр, а ще масажні кабінети, кафе, сауна та роздягальні з душовими. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТЕПНЯНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ У 

С. СТЕПОВЕ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 5708,2 тис. грн. 

Проведено реконструкцію Степнянського сільського будинку культури  

в с. Степове, де створено умови для культурного дозвілля сільського  



1,4 тисячі населення та забезпечено різнобічний культурний розвиток дітей 

і дорослих за художньо-естетичними напрямками. 

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.  

За останні чотири роки на території району відбулись реконструкції, 

капітальні та поточні ремонти на соціальних об’єктах, проведено утеплення 

житлових будинків, капітальні ремонти покрівель та ліфтів, капітальні 

ремонти об'єктів благоустрою прибудинкових територій, зовнішнього 

освітлення вулиць та ремонт комунальних доріг. 

Слід зауважити, що в перше за роки незалежності України  

на розбудову дошкільних закладів та інших суспільно важливих об’єктів 

спрямовані значні кошти обласного та місцевого бюджетів. 
 

 

Основною метою перспективного розвитку Дніпровського району на  

2019-2021 роки 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 інвестиційної привабливості району; 

підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору; 

сталий розвиток діючих підприємств та сприяння малого і середнього 

підприємництва, що дасть нові робочі місця, розширить базу оподаткування 

та наповнення районного бюджету; 

збільшення інвестиційної привабливості району; 

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

забезпечення розбудови мережі закладів дошкільної і позашкільної освіти та 

медичної допомоги; 

підвищення рівня та якості життя мешканців району. 

 

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою 

соціальної політики Дніпровського району. Цей напрям передбачає 

стабілізацію демографічних процесів через створення на території району 



умов щодо якісної дошкільної та середньої освіти, покращення 

інфраструктурного забезпечення населених пунктів, розвиток громад через 

активізацію діяльності місцевого населення, розвиток людського капіталу та 

підвищення стандартів життя населення. 

 

Передбачається формування переваг здорового способу життя, культу 

соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості, 

сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації 

мешканців громад, створення сприятливих умов для розвитку культурних і 

творчих ініціатив з урахуванням етнографічних особливостей населених 

пунктів району, шляхом співпраці з релігійними та громадськими 

організаціями, розвиток туристично-екологічних маршрутів державними та 

місцевими заказниками. 

 

Екологічна політика району спрямована на збереження навколишнього 

середовища, на захист і здоров’я населення від негативного впливу, 

зумовленого забрудненням довкілля, на досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів. 

 

 

1. Ремонт житлового фонду району та збільшення капітальних вкладень у 

будівництво. 

2. Модернізація інфраструктури та благоустрій району. 

Передбачається благоустрій та озеленення громади, збільшення кількості 

облаштування місць громадського відпочинку та збільшення кількості 

спортивних об’єктів. 

3. Створення системи збору та утилізації відходів. 

Система утилізації відходів має передбачати збирання та вивезення сміття, 

поступове впровадження роздільного збирання сміття та інші заходи із 

забезпечення екологічного стану території району. 

4. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт водопровідних мереж 

для поліпшення якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами 

з централізованого водопостачання близько 16,5 тис. осіб:  

 Будівництво водопроводу Д=100 мм по вул. 8 Марта та вул. Паркова 

смт Слобожанське на суму – 4500,0 тис. грн; 

 Реконструкція системи водопостачання в сел. Горького на суму – 

4000,0 тис. грн; 



 Капітальний ремонт мережі водопостачання в межах вулиць 

Мічуріна, Комарова, Лесі Українки, Сонячна, Молодіжна, Шкільна, 

Українська в смт Слобожанське на суму – 6909,3 тис. грн; 

 Капітальний ремонт водопровідної мережі в с. Воронівка 

Синельниківського району на суму – 1172,4 тис. грн; 

 Реконструкція підвідного водоводу до сіл Новотаромське та 

Миколаївка на суму – 12700,0 тис. грн. 

5. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного бюджету та місцевого бюджетів на загальну суму 97,2 млн грн, а 

саме:  

 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях: Червона, 

Севастопольська, Шосейна, Яворницького, Мостова, Горького, 

Каштанова, Шевченко, Геологів, Харківська, в м. Підгородне; 

 Капітальний ремонт частини дороги по вул. Пушкінська, Українська в 

с. Балівка; 

 Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру села Степове; 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по 

вул. Паркова в смт Слобожанське; 

 Капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території 

житлового будинку № 48 по вул. Василя Сухомлинського,  

смт. Слобожанське; 

 Капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території 

житлового будинку № 50, 52 по вул. Василя Сухомлинського  

смт. Слобожанське; 

 Капітальний ремонт вулиці Зелена, Генерала Пушкіна в с. Миколаївка. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 35,9 млн грн, в.т.ч. : 

- у закладах освіти – на 10,9 млн грн, у тому числі: 

 Реконструкція газової котельні ДНЗ «Сонечко» під альтернативні 

види палива с. Новотаромське на суму 1675,5 млн грн. 

 Капітальний ремонт фасаду з частковою заміною вікон  

КЗ Партизанська СЗШ по вул. Шкільна, 18 в с. Партизанське, на суму 

3600,0 тис. грн. 

 Утеплення фасаду КЗ «Миколаївська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів за адресою: 

с.Миколаївка, вул. Генерала Пушкина, 2, на суму 4100,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною вікон  

КЗ Обухівська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів смт Обухівка, вул. Центральна, 

36, на суму 1500,0 тис. грн. 

 у закладах культури – на 25000,0 тис. грн.у тому числі реконструкція 

будинку культури під районний спортивно-культурний комплекс в 

с. Любимівка на суму 25000,0 тис. грн; 



Забезпечення формування та належного розвитку мережі навчальних 

закладів відповідно до потреб громадян, рівних умов доступу до якісної 

освіти. 

Впровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві, 

наскрізного процесу виховання, педагогіки партнерства. 

Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до 

вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки. 

Розвиток інклюзивного навчання, створення Інклюзивно-ресурсних  центрів. 

Здійснення комплексу заходів з національно-патріотичного виховання 

молоді, формування моральних цінностей та громадянської активності учнів. 

Зміцнення та модернізація навчально-матеріальної бази загальноосвітніх 

навчальних закладів, спортивних залів, навчальних кабінетів, оснащення їх 

комп’ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій. 

Створення належних умов для літнього відпочинку дітей і підлітків. 

Розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, забезпечення створення умов для її розвитку, соціалізації та 

подальшого професійного зростання. 

Комплектування та збереження книжкового фонду, передплата періодичних 

видань, створення читацьких комп’ютерних місць в бібліотеках. 

Удосконалення музейної справи. 

Покращення можливостей для розвитку української культури та 

представників інших національностей, що мешкають на території району. 

Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі. 

Популяризація та збереження об’єктів нематеріальної культурної спадщини, 

які відносяться до репрезентативного списку ЮНЕСКО – «Петриківська 

розпис» та потребують термінового захисту – «Козацькі пісні 

Дніпропетровщини». 

Проведення будівництво, реконструкцію в закладах освіти та культури 

територіальних громад району, а саме: 

 Реконструкція ДНЗ «Веснянка» по вул. Центральна, 31д в 

с. Миколаївка-1 на суму 6899,1 тис. грн; 

 Будівництво ДНЗ на 80 місць за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Старі 

Кодаки на суму 19,5 млн грн; 

 Капітальний ремонт Сурсько-Литовської ЗОШ на суму 15,3 млн грн; 

 Реконструкція Комунального дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку Дніпровського району «Ювілейний» на суму 51,6 млн грн; 

 Реконструкція Комунального закладу Слобожанська ЗОШ І ступеня 

№2 в смт Слобожанське на суму 103,4 млн грн; 

 Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної 

котельні с. Горького на суму 25,2 млн грн; 

 Реконструкція колишньої Маївської початкової школи під 

комунальний ДНЗ в с. Маївка на суму 6767,5 тис. грн; 



 Реконструкція стадіону та спортивних майданчиків  

КЗ Слобожанський учбово-виховний комплекс № 1 Загальноосвітня 

багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти 

Слобожанської селищної ради на суму 32,3 млн грн; 

 Капітальний ремонт приміщень 1-го, 2-го 3-го поверхів та 

протирадіаційного укриття (тиру) КЗ Слобожанський НВК № 1 в  

смт. Слобожанське на суму 24,4 млн грн; 

 Реконструкція КЗ Волоська ЗОШ I-III ступенів за адресою: с. Волоське 

на суму 36,0 млн грн; 

 Будівництво ДНЗ на 115 місць за адресою: вул. Центральна, с. Балівка 

на суму 28,7 млн грн; 

 Будівництво ДНЗ на 115 місць за адресою: вул. Шкільна, 17а, с. Чумаки 

на суму 30,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Сонечко» с. Новотаромське на суму 

2628,2 тис. грн; 

 Капітальний ремонт харчоблоку та покрівлі будівлі  

КЗ Олександрівська ЗОШ за адресою: вул. Колхозна,1, с. Олександрівка 

на суму 13,8 млн грн; 

 будівництво будинку культури в с. Новоолександрівка на суму  

50,8 млн грн; 

 реконструкція будинку культури під районний спортивно-культурний 

комплекс в с. Любимівка на суму 25,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт приміщень КЗ «Зорянського сільського будинку 

культури» Чумаківської сільської ради на суму 1528,7 тис. грн; 

 реконструкція Будинку культури ім. Т.Г.Шевченка м. Підгородне на 

суму 8250,0 тис. грн. 
 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для підвищення 

надійності роботи систем життєзабезпечення мешканців району, а саме: 

 Реконструкція каналізаційної насосної станції (0,324 тис. м3 на добу) 

по вул. В. Сухомлинського на суму – 1172,4 тис. грн. 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок. 

 Реконструкція протиерозійної споруди на урочищі Яцево в районі 

автодороги на с. Перше Травня Любимівської сільської ради на суму 

1590,7 тис. грн; 

 Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Кільчень 

в межах м. Підгородне на суму 43852,129 тис. грн. 

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів. 

Удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі 

моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища 

із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем). 



 

БУДІВНИЦТВО ДЕВ’ЯТИПОВЕРХІВКИ ПІД СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО  

В СЛОБОЖАНСЬКІЙ ОТГ 

Квартири в новобудові отримають 106 родин, що перебувають на 

квартирному обліку селищної ради, учасники АТО та інші пільгові категорії 

громадян, які потребують забезпечення соціальним житлом. 

Загальна площа новобудови – понад 10 тис. кв. м. У ній 54 однокімнатні,  

34 двокімнатні та 18 трикімнатних квартир «під ключ». В оселях буде все 

необхідне для комфортного життя: від сантехніки до кухонних плит. 

Новобудова на два під’їзди. У кожному з них працюватимуть ліфти. 

За проектом, облаштують і прибудинкову територію: дитячі майданчики, 

прокладуть пішохідні доріжки та висадять дерева. 

  
Будівництво дому вартістю більше 100 млн грн фінансується обласним 

коштом та за рахунок бюджету Слобожанської ОТГ. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС В СМТ СЛОБОЖАНСЬКЕ.  

ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН. ТРЕТЯ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА 

 
Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в смт Слобожанське 

плавального басейну на 7 доріжок по 25 метрів. Третя черга будівництва. 

Окремо зведуть дитячий басейн. Все будівництво заплановано  

за енергозберігаючими технологіями. 

Створення умов для проведення змагань різного рівня, у тому числі 

всеукраїнського, активного дозвілля дорослих та дітей, зміцнення здоров'я та 



профілактика захворювань за допомогою занять фізкультурою  

та спортом, у тому числі людей з інвалідністю; створення нових робочих 

місць, збільшення надходжень до бюджету громади. 

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу вартістю більше  

120 млн грн фінансується обласним коштом та за рахунок бюджету 

Слобожанської ОТГ. 

 

БУДІВНИЦТВО ДНЗ У С. СТАРІ КОДАКИ 

 
Новий дошкільний заклад зводять у селі Старі Кодаки. Дошкільний заклад 

буде теплим, енергозберігаючим і яскравим, двоповерховий, матиме 

автономну котельню на альтернативному паливі. Всередині - комфортним  

і затишним розрахований на 80 місць. Буде облаштовано територію закладу, 

збудовано ігровий майданчик, посаджено дерева і кущі. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВЕСНЯНКА»  

У С. МИКОЛАЇВКА 

 

Реконструкція будівлі дошкільного закладу «Веснянка», який 20 років  

не працював. Садочок розрахований на 75 місць. У той же час,  

для забезпечення його функціонування буде створено додаткові робочі 

місця для мешканців села. За проектом, приведуть до ладу покрівлю, 

перепланування внутрішніх приміщень і встановлять нові енергозберігаючі 

вікна. Крім того, у школі замінять систему опалення й електромережу, 



водопостачання і каналізації та установлять систему очищення стічних вод. 

Також садок обладнають власною котельнею, а зовні – утеплять. Буде 

облаштовано територію закладу. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СУРСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

 

Школі Сурсько-Литовського – 110 років. Стільки ж – і корпусу початкових 

класів. Побудували її в далекому 1907 році. Будівля «витримала» і війни, і 

революцію. У Першу світову там був госпіталь. Минуло сторіччя – і споруда 

почала «розсипатися» на очах. Протікав дах, руйнувалися стіни й стеля, у 

дерев’яній підлозі з’явилися дірки. Приміщення стало зовсім непридатним 

для навчання дітей. Старші учні навчаються в іншій будівлі, в побудованій у 

1989 році.  

Реконструкцію закладу розпочали з найстарішої будівлі початкової школи. 

Відремонтовано покрівлю та роблять перекриття. Утеплять і фасад, який 

облаштують різнокольоровою плиткою. Необхідно провести каналізацію та 

водопровід, яких у корпусі зроду не було. Малечі доводилося бігати на 

перервах до іншої будівлі – через спеціальний перехід. Замінять і систему 

опалення. Утеплять підлогу. Облаштують ресурсну кімнату та медіатеку для 

особливих дітей. Нині у школі три такі учні. Реконструюють і величезний 

шкільний стадіон. Школярі матимуть гідні європейські умови і для навчання, 

і для занять спортом. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЮВІЛЕЙНИЙ» 

  



Проводяться ремонтні роботи в комунальному дитячому закладу 

оздоровлення та відпочинку «Ювілейний», з метою створення сприятливих 

умов для цілорічного забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, 

організації дозвілля, навчального, культурного і фізичного виховання 

підростаючого покоління. 

Реконструкція передбачає ремонт спальних корпусів, їдальні, санвузлів. 

Оновлять і прилеглу територію. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО САДКА 

З УЛАШТУВАННЯМ АВТОНОМНОЇ КОТЕЛЬНІ У С. ГОРЬКОГО 

  
Проводиться реконструкція будівлі дитячого садка з улаштуванням 

автономної котельні за адресою вул. Народна, 9а, с. Горького. Завдяки 

модернізації дитячий садок збільшить проектну потужність та зможе 

щоденно приймати на виховання 75 дітей. Задля комфортного 

температурного режиму у групах заплановано власну автономну котельню. 

Буде облаштовано територію закладу. У малечі буде ще один ігровий 

майданчик з гойдалками. У той же час, для забезпечення його 

функціонування буде створено 33 робочих місця для мешканців селища. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КЗ ВОЛОСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА У  

С. ВОЛОСЬКЕ 

  

Реконструкція КЗ «Волоська загальноосвітня школа I-III ступенів» за адресою: 

с. Волоське, вул. Набережна, 42, це створення комфортного і безпечного 

освітнього середовища для учасників освітнього процесу 

Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади. Оновлять і 

пришкільну територію. Економія і збереження енергоресурсів та бюджетних 

коштів громади.  



РЕКОНСТРУКЦІЯ КЗ «СЛОБОЖАНСЬКА ЗОШ №2  

В СМТ СЛОБОЖАНСЬКЕ 

 

Реконструкція Комунального закладу «Слобожанська загальноосвітня школа 

І ступеня №2 Слобожанської селищної ради» по вул. Теплична, 30, 30-а в смт 

Слобожанське, це створення належних умов для навчального процесу для 

729 учнів початкової школи та 42 педагогів, зменшення переповненості 

класів, впровадження інклюзивної освіти тощо, за рахунок добудови 5-и 

навчальних кабінетів, спортивної та актової зали, їдальні, бібліотеки та інших 

допоміжних приміщень.  

 

БУДІВНИЦТВО ДНЗ В С. БАЛІВКА 

 
Будівництво дошкільного закладу в селі Балівка на 115 місць забезпечить 

різнобічний розвиток дітей, у тому числі створить умови для надання якісних 

освітніх послуг та створено додаткові робочі місця. Задля комфортного 

температурного режиму у групах заплановано власну автономну котельню. 

Буде облаштовано територію закладу, збудовано ігровий майданчик, 

посаджено дерева і кущі. У малечі буде ще один ігровий майданчик з 

гойдалками. 

 



БУДІВНИЦТВО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ В С. НОВООЛЕКСАНДРІВКА 

 
Актуальність даного проекту обумовлюється відсутністю місця для 

культурного відпочинку на території Новоолександрівської об’єднаної 

громади. На базі будинку культури стане можливою робота з різними 

верствами населення – дітьми, молоддю, особами зрілого та похилого віку; 

буде можлива їх активізація та згуртовування навколо різних проблем 

громади, а в подальшому формування різних громадських організацій  

та волонтерських рухів. Стане можливим влаштування свят, проведення 

різноманітних тренінгів та навчальних курсів; утвориться можливість 

створення різноманітних гуртків по інтересам, можливе створення 

спортивних секцій, що дозволить влаштувати культурне дозвілля населення 

та сприятиме культурному збагаченню, зміцненню та оздоровленню нації. 

Реалізація проекту охопить всі верстви населення громади - 1134 осіб 

шкільного віку, 894 дітей дошкільного віку та близько 9382 дорослих. 

  



ДОДАТОК 

 
водопостачан-

ня  

Капітальний ремонт мережі 

водопостачання в межах вул. Мічуріна в 

смт. Слобожанське  

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів ІІ відділення 

смт Слобожанське, чисельність яких 

складає близько 800 осіб 

водопостачан-

ня  

Капітальний ремонт мережі 

водопостачання в межах вул. Комарова в 

смт. Слобожанське  

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів ІІ відділення 

смт Слобожанське, чисельність яких 

складає близько 800 осіб 

водопостачан-

ня  

Капітальний ремонт мережі 

водопостачання в межах вул. Лесі 

Українки в смт. Слобожанське  

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів ІІ відділення 

смт Слобожанське, чисельність яких 

складає близько 800 осіб 

водопостачан-

ня  

Капітальний ремонт мережі 

водопостачання в межах вул. Сонячна в 

смт. Слобожанське  

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів ІІ відділення 

смт Слобожанське, чисельність яких 

складає близько 800 осіб 

водопостачан-

ня  

Капітальний ремонт мережі 

водопостачання в межах вул. Молодіжна 

в смт. Слобожанське  

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів ІІ відділення 

смт Слобожанське, чисельність яких 

складає близько 800 осіб 

водопостачан-

ня  

Капітальний ремонт мережі 

водопостачання в межах вул. Шкільна в 

смт. Слобожанське  

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів ІІ відділення 

смт Слобожанське, чисельність яких 

складає близько 800 осіб 

водопостачан-

ня  

Капітальний ремонт мережі 

водопостачання в межах вул. Українська 

в смт. Слобожанське  

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів ІІ відділення 

смт Слобожанське, чисельність яких 

складає близько 800 осіб 

водопостачан-

ня  

Будівництво водопроводу Д=100 мм по 

вул. 8 Марта та вул. Паркова смт 

Слобожанське  

Проектна потужність – 0,804 км. 

Забезпечення стабільним та якісним 

водопостачанням жителів 

смт Слобожанське чисельністю понад 15 

тисяч осіб 

дитячі садки Реконструкція дошкільного закладу 

«Веснянка» по вул. Центральна , 31д в 

с. Миколаївка-1  

Проектна потужність будівництва - 1644,1 

кв.м. Дошкільний заклад в селі 

Миколаївка на 75 місць забезпечить 

різнобічний розвиток дітей, у тому числі 

за фізичним та художньо-естетичному 

напрямками; створить умови для надання 

якісних освітніх послуг, економію 

споживання енергоресурсів тощо 

дитячі садки Будівництво ДНЗ на 80 місць за адресою: 

вул. Шкільна, 2, с. Старі Кодаки  

Проектна потужність будівництва - 80 

місць. Дошкільно-навчальний заклад 

с. Старі Кодаки забезпечить розвиток 

дітей, у тому числі за фізичним та 

художньо-естетичному напрямками; 

створить умови для надання якісних 

освітніх послуг, економію споживання 

енергоресурсів тощо  



дитячі садки Реконструкція будівлі дитячого садка з 

улаштуванням автономної котельні за 

адресою: вул. Народна, 9а, с. Горького  

Проектна потужність - на 75 місць. 

Дошкільний заклад в селі Горького 

забезпечить різнобічний розвиток дітей, 

у тому числі створить умови для надання 

якісних освітніх послуг, економію 

споживання енергоресурсів тощо  

дитячі садки Реконструкція колишньої Маївської 

початкової школи під комунальний ДНЗ 

по вул. Київській 61 в с. Маївка  

Проектна потужність - на 50 місць. 

Дошкільний заклад в селі Маївка 

забезпечить різнобічний розвиток дітей, 

у тому числі створить умови для надання 

якісних освітніх послуг, економію 

споживання енергоресурсів тощо  

дитячі садки Будівництво ДНЗ на 115 місць за 

адресою: вул. Центральна, с. Балівка  

Проектна потужність - на 115 місць. 

Дошкільний заклад в селі Балівка 

забезпечить різнобічний розвиток дітей, 

у тому числі створить умови для надання 

якісних освітніх послуг, економію 

споживання енергоресурсів тощо 

дитячі садки Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

«Сонечко» с. Новотаромське, вул. 

Березова, 25 

Дошкільний заклад в селі Чумаки 

забезпечить різнобічний розвиток дітей, 

у тому числі створить умови для надання 

якісних освітніх послуг, економію 

споживання енергоресурсів тощо 

дитячі садки Реконструкція колишньої Маївської 

початкової школи під комунальний ДНЗ 

по вул. Київській 61 в с. Маївка  

Проектна потужність - на 50 місць. 

Дошкільний заклад в селі Маївка 

забезпечить різнобічний розвиток дітей, 

у тому числі створить умови для надання 

якісних освітніх послуг, економію 

споживання енергоресурсів тощо  

дитячі садки Будівництво ДНЗ на 115 місць на 

території Миколаївської СШ № 2 

Новотаромської сільської ради за 

адресою: с-ще Новотаромське, вул. 

Шкільна, 5 

Створення комфортного і безпечного 

освітнього середовища для учасників 

освітнього процесу 

дитячі садки Будівництво ДНЗ на 115 місць за 

адресою: вул. Шкільна, 17а, с. Чумаки  

Проектна потужність - на 115 місць. 

Дошкільний заклад в селі Чумаки 

забезпечить різнобічний розвиток дітей, 

у тому числі створить умови для надання 

якісних освітніх послуг, економію 

споживання енергоресурсів тощо 

дороги Капітальний ремонт дороги С040432 

Партизанське – Лобойківка км 0+000 – 

км 5+934 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги, організації та 

безпеки руху, які відповідають вимогам 

державних стандартів, зменшення 

соціальної напруги територіальної 

громади району 

житлове 

будівництво 

Будівництво житлового будинку в смт 

Слобожанське по вул. Весіння, 12 

Проектна потужність будівництва -10 тис. 

кв.м. (106 квартир). Поліпшення житлово-

побутових умов жителів громади, які 

перебувають на квартирному обліку 

селищної ради, учасників АТО та інших 

пільгових категорій шляхом 

забезпечення соціальним житлом 

культура  Будівництво будинку культури в с. 

Новоолександрівка по вул. Парковій, 1-К  

Проектна потужність будівництва – понад 

4500 осіб. Організація змістовного 

дозвілля молоді, підлітків та дітей; 

формування національної свідомості; 

збереження і відродження звичаїв, 

традицій та обрядів українського народу; 



створення умов для самодіяльної 

художньої творчості та робочих місць 

культура Капітальний ремонт приміщень КЗ 

Зорянського сільського будинку культури 

Чумаківської сільської ради за адресою: с. 

Зоря, вул. Щедра, 4 

Організація змістовного дозвілля молоді, 

підлітків та дітей; формування 

національної свідомості; збереження і 

відродження звичаїв, традицій та обрядів 

українського народу; створення умов для 

самодіяльної художньої творчості 

культура Реконструкція будинку культури 

ім. Т.Г.Шевченка в м. Підгородне по вул. 

Центральна, 44 

Покращення умов для комфортного 

перебування 3000 мешканців сільської 

ради.  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини по 

вул. Центральна, 7, в с. Сурсько-

Литовське  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

спорт Реконструкція будинку культури під 

районний спортивно-культурний 

комплекс в с. Любимівка по вул. садова, 

2А 

Покращення умов для комфортного 

перебування 2000 мешканців сільської 

ради.  

спорт  Будівництво комплексного спортивного 

майданчика за адресою: вул. Шкільна, 

смт Слобожанське  

Проектна потужність – 667,8 кв.м. 

Створення належних умов для фізичного 

розвитку сільських мешканців, 

розширення спортивної інфраструктури 

на території ОТГ 

спорт Спортивно-оздоровчий комплекс в смт. 

Слобожанське, вул. Спортивна, 4. 

Плавальний басейн  

Проектна потужність будівництва - 2358,9 

кв.м.; 2 плавальних басейни для дорослих 

та дітей (16,0 х 25,0 м та 4,5 х 10,0 м). 

Пропускна здатність басейну – 100 

чоловік на годину. Створення належних 

умов для проведення дозвілля дорослих 

та дітей, зміцнення здоров'я та 

профілактика захворювань за допомогою 

занять плаванням, у тому числі осіб з 

обмеженими можливостями; створення 

нових робочих місць, збільшення 

надходжень до бюджету 

спорт Спортивно-оздоровчий комплекс в смт. 

Слобожанське (нове будівництво). 

Котельня. вул. Спортивна, 4. 

Створення належних умов для 

проведення дозвілля дорослих та дітей, 

створення нових робочих місць, 

збільшення надходжень до бюджету 

спорт Будівництво стадіону в с. Волоське  Створення належних умов для 

проведення дозвілля дорослих та дітей 

школи Капітальний ремонт Сурсько-Литовської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с.Сурсько-

Литовське, вул. Шкільна, 35 

Реконструюють будівлі та шкільний 

стадіон. Школярі матимуть гідні 

європейські умови і для навчання, і для 

занять спортом 

школи Реконструкція комунального дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку 

«Ювілейний» в смт Слобожанське, вул. 

Теплична, 5 

Реконструкція в комунальному дитячому 

закладу оздоровлення та відпочинку 

«Ювілейний», з метою створення 

сприятливих умов для цілорічного 

забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей, організації дозвілля, 

культурного і фізичного виховання 

підростаючого покоління 

школи Реконструкція стадіону та спортивних 

майданчиків КЗ Слобожанський НВК № 1 

Загальноосвітня багатопрофільна школа 

ІІ-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти 

за адресою: смт Слобожанське, вул. 

Будівельників, 1 

Проектна потужність - 11760 кв.м. (110 

місць). Створення належних умов для 

фізичного розвитку понад 870 учнів 

школи, 14,6 тисяч осіб громади, 84,8 

тисяч жителів району, осіб з обмеженими 

можливостями, розширення спортивної 

інфраструктури громади 



школи Капітальний ремонт приміщень 1-го, 2-го 

3-го поверхів та протирадіаційного 

укриття (тиру) КЗ Слобожанський НВК № 

1 Загальноосвітня багатопрофільна 

школа ІІ-ІІІ ступенів – центр позашкільної 

освіти за адресою: смт Слобожанське, 

вул. Будівельників, 1 

Проектна потужність - 11760 кв.м. 

Створення належних умов для 

навчального процесу, покращення 

санітарно-гігієнічного стану, створення 

комфортних умов  в освітньому закладі 

для 880 учнів та 57 педагогів 

школи Реконструкція КЗ Волоська ЗОШ I-III 

ступенів за адресою: с. Волоське, вул. 

Набережна, 42 

Створення комфортного і безпечного 

освітнього середовища для учасників 

освітнього процесу 

Новоолександрівської об'єднаної 

територіальної громади. Оновлять і 

пришкільну територію. Економія і 

збереження енергоресурсів та 

бюджетних коштів громади 

школи Капітальний ремонт харчоблоку та 

покрівлі будівлі КЗ Олександрівська ЗОШ 

за адресою: вул. Колхозна, 1, 

с. Олександрівка  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі та для 

забезпечення харчуванням учнів 

загальної освіти. Орієнтовна кількість 

отримувачів – 470 осіб 

школи Реконструкція КЗ «Слобожанська ЗОШ I 

ступеня № 2 Слобожанської селищної 

ради» по вул. Теплична, 30а в смт. 

Слобожанське  

Проектна потужність - 2039,3 кв.м. (на 

733 місць). Створення належних умов для 

навчального процесу для 729 учнів 

початкової школи та 42 педагоги, 

зменшення переповненості класів, 

впровадження інклюзивної освіти тощо, 

за рахунок добудови 5-и навчальних 

кабінетів, спортивної та актової зали, 

їдальні, бібліотеки та інших допоміжних 

приміщень 

школи Будівництво навчально-виховного 

комплексу на території КЗ «Обухівська 

ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів», розташованої за 

адресою: смт. Обухівка, вул. Солідарності, 

49  

Створення комфортного і безпечного 

освітнього середовища для учасників 

освітнього процесу 

школи Будівництво навчально-виховного 

комплексу на території КЗ 

«Підгородненська ЗОШ № 4 І-ІІІ 

ступенів», розташованої за адресою: м. 

Підгородне, вул. Партизанська, 58 

Створення комфортного і безпечного 

освітнього середовища для учасників 

освітнього процесу 

 


