Криничанський
район,
розташований
в
центральній
частині
Дніпропетровської області. Внаслідок геологорозвідувальних робіт на
території району виявлено місцезнаходження родовищ граніту.
Населення Криничанського району складає 34,7 тис. осіб, в т.ч. міського –
11,1 тис. осіб, сільського – 23,6 тис. осіб.
Економічно активне населення становить 17,1 тис. осіб, зайняті – 9,5 тис. осіб.
Промисловість Криничанського району представлена комунальним
підприємством ДОР «Аульський водовід» та підприємствами малого бізнесу
ТОВ «Мегас», ТОВ «Іванівка». КП ДОР «Аульський водовід» свою виробничу
діяльність здійснює у сфері збирання, очищення та розподілення води.
Підприємства малого бізнесу займаються виробництвом борошна
пшеничного, виробництвом мішків і пакетів.
Стабільно працюють 16 переробних підприємств, які випускають борошно
пшеничне, манну крупу, макаронні вироби, соняшникову олію, м’ясо, рибу
та морепродукти, кисломолочний напій ТАН, Айран, харчові продукти
(приправи, спеції).
Сільське господарство є домінуючим сектором економіки району.
Основними галузями агропромислового комплексу є рослинництво і
тваринництво. Основу агропромислового сектору Криничанського району
складають 342 сільськогосподарських підприємств різних організаційних
форм господарювання, із них - 34 сільськогосподарських товариств,
8 приватних підприємств, 1 державне підприємство, 299 фермерських
господарств. Стабільно працюють 2 елеватори, які здійснюють свою
діяльність по переробці та зберіганню зернових культур: ТОВ «УніремСервіс» та ПАТ «Божедарівський елеватор».
У 2017 році кількість малих підприємств становила 357, середніх підприємств
– 13. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадало 102 малих
та 3 середніх підприємства. Кількість зайнятих працівників на малих
підприємствах становила 1286 осіб, у середніх підприємствах – 1476 особи.
Фінансовий результат малих підприємств до оподаткування за 2017 рік був
позитивний і становив 238,7 млн. грн., середніх підприємств - позитивний і
складав 157,2 млн. грн.

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад
Дніпропетровської області, в Криничанському районі у грудні 2016 року
створено три громади: Аулівська ОТГ, Божедарівська ОТГ, Криничанська ОТГ.
Підтримка децентралізації та реформи місцевого самоврядування є одним із
ключових пріоритетів Президента України, Парламенту та Уряду України.
В об’єднаних територіальних громадах Криничанського району налічується
17 навчальних закладів: СЗШ (І-ІІІ ст) – 7, СЗШ (І-ІІ ст) – 1, СЗШ (І ст) – 1, ДНЗ –
7, ПНЗ – 1 та 1 позашкільний заклад.
За рахунок районного бюджету в районі функціонує 25 закладів освіти: 8 ДНЗ
та дошкільні відділення при 8 НВК, 16 навчальних закладів, в тому числі
8 НВК: 11 - СЗШ І-ІІІ ступеню; 3 - І-ІІ ступеню; 2 – І ступеню та ДЮСШ.
У 2017 році в рамках проекту «Нова українська школа» створено
комунальний опорний заклад «Божедарівська СЗШ І-ІІІ ступенів». Оснащено
опорний заклад засобами для навчання (кабінети фізики, хімії, біології,
математики, історії, географії, іноземної мови (лінгафонний кабінет),
інформатики) – 5769,9 тис. грн.
У 2018 році з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми
потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти створено комунальну
установу «Інклюзивно – ресурсний центр» Криничанської селищної ради.
За звітний період виконано:
 капітальний ремонт будівлі котельні та системи опалення
Покровської НСЗШ школи – 1538,5 тис. грн.
 капітальний ремонт покрівлі Болтишківської СЗШ – 190,9 тис. грн.
 капітальний ремонт опорного закладу Божедарівської СЗШ
(придбання віконних блоків) – 313,8 тис. грн.
 облаштування подвір’я Криничанської СЗШ № 1 та Криничанської
СЗШ № 2 тротуарною плиткою – 400,0 тисяч гривень.
 реконструкцію даху у будівлі ДНЗ (ясла-садок) «Вишенька» –
1067,4 тис. грн.
 капітальний ремонт Маломихайлівського ДНЗ «Червона шапочка» –
776,5 тис. грн.
 роботи по заміні вікон в Аулівській СЗШ, Криничанській СЗШ № 1,
Криничанській СЗШ № 2, Дружбівській СЗШ, Маломихайлівській СЗШ
та Покровській НСЗШ на загальну суму 3031,3 тис. грн.
 покращення матеріально-технічного забезпечення Дружбівської СЗШ
та Маломихайлівської СЗШ – 298,1 тис. грн, чотирьох дошкільних
навчальних закладів Божедарівської селищної ради на суму 280,0 тис.

грн, Божедарівського будинку культури та дитячої музичної школи 170,0 тис. грн.
 реконструкцію Биківської неповної середньої школи під навчальновиховний комплекс на 35 місць – 2488,5 тис. грн, реконструкцію
системи опалення в Гуляйпільській СЗШ на суму 436,7 тис. грн.
 капітальні ремонти (системи опалення, дахів, заміна вікон) в
Семенівській СЗШ, Світлогірській СЗШ, Криничанській СЗШ № 1,
Аулівській
СЗШ,
Адамівської
СЗШ,
Затишнянської
СЗШ,
Світлогірському ДНЗ, Кудашівському ДНЗ на загальну суму 3754,0 тис.
грн.
В рамках проекту «Нова українська школа» отримано новий шкільний
автобус для Божедарівської СЗШ. На сьогодні ведуться роботи з
реконструкції будівлі школи на оновлену сучасну.
В навчальних закладах району замінено 357 вікон на металопластикові,
відремонтовано 5152 кв. м дахів.
Згідно Концепції «Нова Українська школа» відбулась зміна моделі освіти
початкової школи, яка працює за новим Стандартом. У 2018 році для
15 класів придбано 177 учнівських парт та стільців, 15 комплектів
дидактичного матеріалу, 15 комплектів комп’ютерного обладнання
(документ-камери, техніка для друкування, копіювання, сканування та
ламінування з витратними матеріалами для початкової школи) на загальну
суму 919,9 тис. грн. Також, придбано 15 ноутбуків для вчителів перших класів
на загальну суму 175,1 тис. грн.
За останні п’ять років значно покращилась матеріально-технічна база
закладів освіти району: придбано комп’ютерну техніку, навчальне
обладнання, музичну апаратуру, мультимедійне обладнання, шкільні дошки,
меблі та ін. Всього освоєно коштів в сумі близько 1,9 млн грн.
Медична допомога населенню Криничанського району надається
4 закладами первинної медичної допомоги – КЗОЗ «Криничанський Центр
ПМСД», КНП «Божедарівський центр ПМСД», КНП «Центр ПМСД»
Криничанської селищної ради, КНП «Центр ПМСД» Аулівської селищної ради
та закладом вторинного рівня КЗ «Криничанська центральна районна
лікарня» ДОР».
Первинну медичну допомогу надають 3 лікарські амбулаторії загальної
практики сімейної медицини, 8 сільських лікарських амбулаторій,
21 фельдшерський пункт.
КЗ «Криничанська ЦРЛ» є багатопрофільним лікувальним закладом та має у
своєму складі 7 відділень на 120 ліжок та клініко-діагностичну лабораторію.
У 2014-2018 роках на пільгове забезпечення пацієнтів лікарськими засобами
використано 595,4 тис. грн. На медикаменти для лікування хворих на
вторинному рівні використано 3233,7 тис. грн, на харчування хворих –
1771,1 тис. грн. На безкоштовне зубопротезування освоєно 250,0 тис. грн,
запротезовано 194 особам, з них 20 учасникам АТО.

 У 2014 році відкрито нову комунальну аптеку № 47, яка задовольняє
потреби споживачів і в якості, і в ціні.
 У 2016 році проведено поточний ремонт покрівлі Кудашівської СЛА
ЗПСМ на суму 83,8 тис. грн., придбано житловий будинок для сімейного
лікаря Кудашівської сільської лікарської амбулаторії на загальну суму
120,0 тис. грн.
 У 2017 році проведено поточний ремонт Зорянського фельдшерського
пункту на загальну суму 226,9 тис. грн, замінено покрівлю, проведено
зовнішнє утеплення фасаду, ремонт кабінетів, переведено на
електричне опалення, територія облаштована парканом.
 Здійснено капітальний ремонт будівлі та покращено матеріальнотехнічну базу Божедарівського Центру ПМСД – 1717,9 тис. грн.
В рамках програми Президента у 2018 році розпочато будівництво 2 нових
амбулаторій загальної практики сімейної медицини з житлом для сімейних
лікарів в смт. Божедарівка і в селі Адамівка.
На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я
в сільській місцевості, у 2018 році передбачено субвенцію в сумі 1000,0 тис.
грн. на придбання легкових автомобілей для перевезення медичного
персоналу, лікарських засобів та медичного обладнання для Адамівської СЛА
та Божедарівського ЦПМСД.
У Криничанському районі існує та діє мережа спортивних об’єктів, яка
включає в себе 30 спортивних майданчиків, 1 стадіон, 6 футбольних полів,
15 спортивних залів площею понад 162 м 2.
 Відкрито боксерський клуб в селищі Аули.
 В селі Світлогірське відремонтовано приміщення та відкрито секцію
з вільної боротьби.
 На базі районного Будинку побуту в смт Кринички відкрито секцію
спортивної (вільної) боротьби.
 В смт Кринички на базі Центру учнівської молоді відкрито зал для
занять секції карате.
Встановлено 16 ігрових дитячих майданчиків. Крім того, за рахунок ініціатив
громадської організації воїнів АТО «Патріот» встановлено чотири дитячих
майданчиків.
В районі діє 26 клубних та 26 бібліотечних закладів, 2 музичні школи,
1 історико-краєзнавчий музей.
 З метою збереження культурного потенціалу району, у 2014 році
проведено ремонти двох братських могил воїнів війни в селах
Світлогірське та Новомилорадівка та пам’ятного знаку на місці
форсування річки Дніпро в селищі Аули.
 У 2015 році виконано капітальний ремонт даху районного Будинку
культури в смт Кринички (1530 кв.м.), освоєно 441,9 тис. грн.

 Здійснено
технічне
переоснащення
системи
опалення
Болтишківського будинку культури – 198,6 тис. грн.
 Здійснено капітальні ремонти систем опалення Покровського СБК та
Новомилорадівського СБК Божедарівської селищної ради на загальну
суму 643,5 тис. грн.
У 2018 році розпочато спорудження православного храму – церкви Покрови
Пресвятої Богородиці Дніпропетровської єпархії Української Православної
Церкви Київського Патріархату.
За останні п’ять років значно покращилась матеріально-технічна база
закладів культури району: придбано українські національні костюми,
етнічно-сценічні костюми та взуття сценічне, одяг для сцени, мультимедійні
проектори, світлодіодні прожектори для освітлення сцени, комп’ютерну
техніку, меблі, металопластикові вікна, вогнегасники та ін. Всього освоєно
коштів в сумі 1250,6 тис. грн.
У 2014-2018 роках бібліотечні фонди поповнились на 6026 примірників нової
літератури.
З метою розв’язання багаторічної проблеми – забезпечення питною водою
населених пунктів району, у 2018 році розпочато реалізацію проекту нового
будівництва
магістрального
водогону
Кринички-Затишне-Гуляйполе
Криничанського району протяжністю 61,6 км, який забезпечить якісною
питною водою населення п’яти територіальних громад району.
З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії
та ефективного використання бюджетних коштів у 2016-2017 роках
реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із застосуванням
енергозберігаючих технологій у 23 населених пунктах району, освоєно
5988,4 тис. грн.
В
2015-2018
роках
в
рамках
енергозберігаючих
заходів
та
енергонезалежності, з метою економії блакитного палива в навчальних
закладах району введено в дію 15 блочних модульних котелень на
альтернативному паливі.
За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища
здійснено:
 налагодження пропускної потужності паводкових вод вулиць
Центральної та Гагаріна в селі Катеринопіль – встановлено
5 водопропускних споруд.

 відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Базавлук
на території Гуляйпільської сільської ради та розчищено 2,87 км русла
річки.
Для створення зручних умов проїзду та недопущення нещасних випадків на
дорозі, капітально відремонтовано 78095 кв.м., виконано ямковий ремонт –
74114 кв.м. Загалом за 2014-2018 роки освоєно по капітальним ремонтам
49,9 млн грн., по поточним ремонтам – 15,6 млн грн.
Спостерігається позитивна динаміка по капітальним ремонтам: у 2017 році в
1,3 рази більше до 2016 року, у 2018 році – в 1,5 разів більше до 2017 року;
по поточним ремонтам динаміка до попереднього року: у 2015 – 153,9%, у
2016 – 114%, у 2017 – 140,1%, у 2018 – 100,3%.
За 2014 рік виробництво валової продукції сільського господарства по всіх
категоріях господарювання складало 611,0 млн грн. В 2018 році обсяг валової
продукції становить 667,4 млн грн, що складає 100,1 % до попереднього року.
Сільськогосподарськими підприємствами району за звітний період на
придбання сільськогосподарської техніки інвестовано – 41,3 млн грн, а саме
всього придбано – 47 одиниць, в т.ч. 31 тракторів, 6 зернозбиральних
комбайнів, 10 – іншої техніки.
У 2015 році введено в експлуатацію після реконструкції млин потужністю
20 тис. тон переробки в рік в ТОВ «Іванівка».
У 2017 році завершено та впроваджено в дію 2 найбільш важливих
інвестиційних проекти:
 СТОВ «ЮМ-Ватутіно» – будівництво тваринницької ферми на
250 голів великої рогатої худоби.
 Ф/г «Терра-2» – будівництво елеватору бакенного типу потужністю
10 тис. тон зерна.
В районі діє Центр надання адміністративних послуг, який здійснює свою
діяльність за принципом «єдиного вікна».
В рамках швейцарсько-української програми EGAP Фонду Східна Європа у
2018 році ЦНАП Криничанської райдержадміністрації отримав мобільний
кейс для надання державних адміністративних послуг.
У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної
операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 700 осіб
учасників АТО, членів їх родин та членів сімей загиблих.
В рамках субвенції з державного бюджету забезпечено житлом 9 сімей
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а
також 1 сім’я особи з інвалідністю 2 групи з числа військовослужбовців, який
брав безпосередню участь в антитерористичній операції.

БУДІВНИЦТВО ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ В СЕЛІ БОЛТИШКА

СТОВ «ЮМ-Ватутіно», адреса: Криничанський район, с. Болтишка.
Будівництво тваринницької ферми на 250 голів великої рогатої худоби.
Інвестиції склали 4,5 млн грн. Створено 11 нових робочих місць.
Реалізація продукції здійснюється на території Дніпропетровської області.
РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСУ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ПІД МЛИН
В СЕЛІ ЧЕРВОНИЙ ЯР

ТОВ «Іванівка», адреса: Криничанський район, с. Червоний Яр, комплекс
будівель і споруд. Введено в експлуатацію після реконструкції комлексу
будівель та споруд млин потужністю 20 тис. тон переробки в рік. Обсяг
інвестицій склав 5,8 млн грн. Створено 12 нових робочих місць, на даний час
чисельність працюючих на підприємстві складає 30 осіб. Вихід готової
продукції складає 14 тис. тон. Реалізація продукції здійснюється по всій
території України.
БУДІВНИЦТВО ЕЛЕВАТОРУ БАКЕННОГО ТИПУ В СЕЛІ СВІТЛОГІРСЬКЕ
Ф/г «Терра-2», адреса: Криничанський район, с. Світлогірське.
Будівництво елеватору бакенного типу потужністю 10 тис. тон зерна.
Інвестиції склали 16,0 млн грн.

Створено 6 нових робочих місць. Використовується для зберігання збіжжя
власного врожаю фермерського господарства «Терра-2».
РЕКОНСТРУКЦІЯ БИКІВСЬКОЇ НЕПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПІД
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС В СЕЛІ БИКОВЕ

У селі Бикове Криничанського району реконструйовано Биківську неповну
середню школу під навчально-виховний комплекс. В селі Бикове відсутній
дошкільний навчальний заклад, тому і добудували корпус на дві групи –
ясельну й дошкільну на 35 місць. Передусім модернізували всю школу:
утеплили фасад, покрівлю, замінили вікна й комунікації, провели внутрішні
оздоблювальні роботи. У добудованому корпусі, крім двох додаткових груп,
– ігрова зала. Є ігровий майданчик з пісочницею.
НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПАВОДКОВИХ ВОД
В СЕЛІ КАТЕРИНОПІЛЬ

Протягом декількох років у весняний період (під час танення снігового
покриву) та літній період (при значних атмосферних опадах) виникало
питання підтоплення вулиць Центральної, Шкільної, Гагаріна села
Катеринопіль. Для недопущення підтоплення присадибних ділянок
мешканців, виконано налагодження пропускної потужності паводкових вод
вулиці Центральної, Шкільної, Гагаріна в селі Катеринопіль, в ході якого
встановлено 5 водопропускних споруд.

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:
підвищення ефективності сільськогосподарського та промислового
виробництва, створення нових робочих місць за рахунок суб’єктів малого та
середнього бізнесу;
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, розвиток громад через активізацію
діяльності
місцевого
населення,
реалізацію
місцевих
ініціатив,
впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад.
Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення
системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та
комфортного перебування дітей у навчальних закладах.
Забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й мінімізації
негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне
середовище, раціонального використання і збереження природних ресурсів,
перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку району.

1. Для створення належних умов для проведення спортивних масових
заходів у 2019 році заплановано реконструкцію стадіону та реконструкцію
глядацьких трибун з улаштуванням навісу на стадіоні в смт Кринички.
Оновлений спортивний об’єкт надасть можливість проводити спортивні
змагання на якісно новому рівні, розвивати культурно-спортивний потенціал
району, налагоджувати партнерські стосунки з іншими районами. Вартість
робіт близько 15,0 млн грн.
2. У 2019 році планується розпочати будівництво навчально-виховного
комплексу у селі Українка на 220 уч. місць, закінчення будівництва
заплановано у 2020 році. Вартість робіт – 108,4 млн грн.
3. Для забезпечення комфорту дітей та персоналу навчальних закладів
району, та з метою економії бюджетних коштів за енергоносії, у 2019 році
планується виконати:
 капітальний ремонт НВК «Малософіївська ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ –
8500,0 тис. грн.
 капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон Семенівської СЗШ 1138,1 тис. грн.
 капітальний ремонт приміщення Світлогірської СЗШ – 1283,7 тис.
грн.
 капітальний ремонт приміщень КЗ Затишнянського ДНЗ «Вишенька»
– 916,8 тис. грн.
 капітальний ремонт даху Преображенського ДНЗ «Малятко» –
449,6 тис. грн.
 реконструкція системи опалення та системи вентиляції
Криничанського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Сонечко» потужністю
96 кВт/год. – 1414,2 тис. грн.
 реконструкція системи опалення та системи вентиляції
Криничанського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Вишенька» потужністю
96 кВт/год. – 1499,9 тис. грн.
 капітальний ремонт Криничанського ДНЗ (ясла-садок) №2
«Вишенька» (утеплення фасадів, заміна вікон) – 2660,9 тис. грн.
4. Враховуючи досягнення в змаганнях спортивного туризму учнів
Степанівського НВК, які займають призові місця на Всеукраїнських змаганнях,
виникла нагальна потреба в добудові спортивної зали, будівництво якої було
розпочато близько 20 років потому.
Районний Будинок культури в селищі Кринички є невід’ємною складовою
культурного розвитку. Для збереження стану будівлі та забезпечення
достойного рівня комфортності для персоналу та відвідувачів закладу,
планується проведення капітального ремонту будівлі районного будинку
культури в смт Кринички. Вартість проекту – 2394,1 тис. грн.

1. У 2019 році заплановано продовження будівництва магістрального
водогону Кринички-Затишне-Гуляйполе району протяжністю 61,6 км, який
забезпечить якісною питною водою 5052 мешканців 14 населених пунктів.
Вартість будівництва 87,6 млн грн.
2. У 2019 році планується розпочати та закінчити будівництво водогону,
закільцювання від вул. Шевченка смт. Кринички до вул. Панаса Мирного
с. Гримуче протяжністю 2,6 км. Вартість робіт – 4791,1 тис. грн. Реалізація
проекту забезпечить питною водою 215 мешканців вулиці Панаса Мирного
в селі Гримуче.
3. Будівництво підземного переходу під залізничними коліями по станції
Божедарівка в смт Божедарівка. Вартість – 21,5 млн грн. Площа забудови
232 кв.м., це дозволить створити зручні умови переходу мешканцям селища,
безперешкодне життєве середовище для осіб з обмеженими можливостями
та інших мало мобільних груп населення та недопущення нещасних випадків
на залізниці.
4. Для створення зручних умов проїзду та недопущення нещасних випадків
на дорозі передбачено виконання капітальних ремонтів доріг комунальної
власності, у 2019 році очікується відремонтувати 12,75 км, 2020 році –
1,25 км, 2021 році – 2,6 км. Всього планується використати 74,7 млн грн.
5. З метою створення безпечних та комфортних умов проживання жителів
населених пунктів шляхом облаштування вуличного освітлення, заплановано
роботи з реконструкції зовнішнього вуличного освітлення в 11 населених
пунктах району протяжністю 84 км. Загалом вартість робіт складає 25 млн грн.
1. Є необхідність у будівництві полігону для складування твердих побутових
відходів в смт Божедарівка. Необхідний обсяг коштів – 12,0 млн грн.
Відсутність полігону погіршує екологічний стан та негативно впливає на
здоров’я населення. Будівництво полігону забезпечить належний санітарний
стан території населених пунктів Божедарівської, Катернопільської,
Адамівської, Кудашівської територіальних громад.
2. Основною екологічною проблемою є відсутність централізованої
каналізаційної мережі в лівобережній частині смт Кринички, нечистоти
збігають в річку Мокра Сура. Планується виконати у 2019 році реконструкцію
напірної каналізації по вул. Сурській, вул. Центральній, вул. Шкільній, та КНС
№1 по вул. Сурській, КНС № 2 по вул. Медичній в смт. Кринички потужністю
1,3 км. Вартість робіт 2698,0 тис. грн. В ході реалізації проекту буде вирішено
екологічну проблему в смт Кринички, збережено водне джерело річки.
У 2019 році планується будівництво центру по відбору та фасуванню меду
(ф/г «Золотий Ранок»). Орієнтовний обсяг інвестицій – 1100,0 тис. грн. В ході
реалізації проекту буде створено 5 нових робочих місць, вироблена
продукція буде реалізовуватися на в Україні, в подальшому – на експорт.

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
В СЕЛІ УКРАЇНКА

Навчально-виховний комплекс (НВК) – новий тип освітньо-виховного
закладу, який об'єднує педагогічний процес дитячого садка і початкової
школи, створює оптимальні умови для безперервного навчання і всебічного
розвитку особистостей дітей віком від 3 до 10 років.
Село Українка розташоване в Криничанському районі Дніпропетровської
області. Населення села Українки складає - 922 особи. За адміністративним
розподілом село віднесено до Аулівської об'єднаної територіальної громади.
Освітня мережа в селі Українка представлена однією загальноосвітньою
початковою школою-садком. Будівля в якій розміщується загальноосвітня
початкова школа-садок в селі Українка на теперешній час морально та
фізично застаріла, занепала та не відповідає чинним санітарно-гігієнічним,
пожежним та будівельним нормам, у тому числі з доступності маломобільних
груп населення та енергозбереження. Виконувати роботи по капітальному
ремонту не має сенсу, будівля була збудована ще в 1961 році. Тому існує
нагальна потреба в будівництві навчально-виховного комплексу в селі
Українка.
У 2018 році виготовлено проект «Будівництво навчально-виховного
комплексу в с. Українка» на 220 уч. місць. Загальна вартість проекту –
108436,1 тис. грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ РАЙОННОГО
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ В СМТ КРИНИЧКИ
Районний Будинок культури в селищі Кринички є невід’ємною складовою
культурного розвитку Криничанського району. Сьогодні, як ніколи,
особливої уваги з боку держави та всього суспільства потребує діяльність,
спрямована на збереження і розвиток технічного стану будівель закладів

культури, забезпечення достойного рівня комфортності для персоналу та
відвідувачів закладу.

Загальна кошторисна вартість становить 2394,057 тис. грн.
Капітальний ремонт будівлі передбачає укріплення фундаменту, зовнішній та
внутрішній ремонт.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БОЖЕДАРІВСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ

Божедарівській опорній школі – майже сорок років. Величезна будівля не
знала жодного капремонту.
Реконструкцію закладу розпочали із заміни даху, вікон та вхідних дверей.
Термомодернізують і фасад. Згодом стіни будівлі облаштують
різнокольоровою плиткою.
Згодом оновлять усі комунікації, осучаснять класи. Вже завезли
мультимедійне обладнання.
Школярі матимуть і сучасну базу для занять спортом. Для них зведуть
великий стадіон – із футбольним полем, майданчиком для баскетболу і
волейболу, біговими доріжками. Все – із професійним покриттям.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЛЯДАЦЬКИХ ТРИБУН З УЛАШТУВАННЯМ НАВІСУ
СТАДІОНУ В СМТ КРИНИЧКИ

На даний час трибуни знаходяться у вигляді дерев’яних лавок на металевих
стовпчиках. Навіс над трибунами відсутній. Між рядами сидінь відсутнє
тверде покриття. Залізобетонні сходи трибун пошкоджені, відсутні перила і
огородження сходів. Місця для глядачів не освітлюються в темний час доби.
Актуальність проекту полягає в створенні належних умов для духовного,
інтелектуального, спортивного розвитку та творчої самореалізації молоді,
що є одним із основних завдань влади та даного проекту. Однією із найбільш
актуальних проблем – є збереження та покращення існуючої матеріальнотехнічної бази стадіону, що сприятиме залученню активної молоді та
населення громади та району в цілому до фізичного виховання і масового
спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя,
поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя, подовження
його тривалості.

Реконструкція районного стадіону дозволить створити потужну спортивну
базу для проведення районних та обласних змагань та забезпечити умови
для одночасних тренувань і занять спортом всіх бажаючих жителів
Криничанщини.
НОВЕ БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО ВОДОГОНУ КРИНИЧКИЗАТИШНЕ-ГУЛЯЙПОЛЕ КРИНИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

Проект має соціальне значення та спрямований на забезпечення надійності
водоспоживання та безперебійної подачі споживачам сіл Малярщина,
Червоноіванівка, Кам’янчани, Ульянівка, Дружба, Червоний Став, Мирне,
Первозванівка, Сухий Хутір, Преображенка, Затишне, Лугове, Малософіївка,
Гуляйполе Криничанського району питної води, поліпшення умов
проживання населення.
Проектом передбачається будівництво магістрального водогону Кринички –
Затишне – Гуляйполе Криничанського району загальною довжиною 61617 м
з підключенням в насосній станції КП ДОР «Аульський водовід» в смт.
Кринички. Вартість проекту 87636,857 тис. грн.
Реалізація проекту сприятиме підвищенню рівня життя шляхом
забезпечення централізованого водопостачання понад п’ять тисяч
мешканців населених пунктів Криничанського району.
Реалізація заходів проекту також дозволить досягнути наступних результатів:
- покращення соціально-побутових умов проживання;
- підвищення санітарно-гігієнічного рівня;
- економія коштів мешканців населених пунктів, які користуються привозною
водою високої вартості.

ДОДАТОК

виробництво

Будівництво центру по відбору та
фасуванню меду (ф/г «Золотий Ранок»)

водопостачання

Нове будівництво магістрального
водогону Кринички-Затишне-Гуляйполе

водопостачання

Будівництво водогону, закільцювання від
вул. Шевченка смт. Кринички до вул.
Панаса Мирного с. Гримуче
Капітальний ремонт приміщень КЗ
Затишнянського ДНЗ загального розвитку
«Вишенька» за адресою: с.Затишне, вул.
Центральна, 21
Капітальний ремонт Преображенського
ДНЗ «Малятко» (заміна даху) за адресою:
с.Преображенка, вул. Центральна 36Б
Реконструкція системи опалення та
системи вентиляції КЗ «Криничанський
ДНЗ (ясла-садок) №1 «Сонечко» за
адресою: смт Кринички, вул. Центральна
28
Реконструкція системи опалення та
системи вентиляції КЗ «Криничанський
ДНЗ (ясла-садок) №2 «Вишенька» за
адресою: смт Кринички, вул. Центральна,
26
Капітальний ремонт КЗ «Криничанський
ДНЗ (ясла-садок) №2 «Вишенька»
(утеплення фасадів, заміна вікон) за
адресою: смт Кринички, вул. Центральна,
26
Капітальний ремонт Аульського
спеціального ДНЗ (ясла-садок) з корекції
вад мовлення «Ромашка» за адресою: смт
Аули, вул. Івана Сірка, 36
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Шкільна,
с.Катеринопіль
Капітальний ремонт дороги по вулиці
Центральній в с. Адамівка

дитячі садки

дитячі садки
дитячі садки

дитячі садки

дитячі садки

дитячі садки

дороги
дороги
дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Молодіжна в с. Бикове

дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці та провулку
Грушевського в смт Кринички

В ході реалізації проекту буде створено 5
нових робочих місць, вироблена
продукція планується реалізовуватися в
Україні та на експорт
Забезпечить якісною питною водою 5052
мешканців 14 населених пунктів.
Протяжність 61,6 км.
Забезпечення питною водою 215
мешканців вулиці Панаса Мирного в
с.Гримуче. Протяжність 2,6 км.
Забезпечення комфорту 58 дітей
дошкільного віку. Економія бюджетних
коштів.
Забезпечення комфорту 45 дітей
дошкільного віку.
96 кВт/год. Забезпечення комфорту 85
дітей дошкільного віку.

96 кВт/год. Забезпечення комфорту 110
дітей дошкільного віку.

Забезпечення комфорту 110 дітям
дошкільного віку. Економія бюджетних
коштів.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (0,9 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (2,4 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (0,8 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (2,4 км)

дороги

Капітальний ремонт дороги по вулиці
Миру в селі Маломихайлівка

дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття з заміною мереж
водопостачання по вул. Чернечанській в
с Чернече
Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці Заводської в смт
Кринички
Капітальний ремонт дороги по вулиці
Центральній в селі Маломихайлівка

дороги
дороги
дороги
дороги
дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Робоча та вул. Южна в с.
Затишне
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Перспективній в с.
Преображенка
Капітальний ремонт дороги з твердим
покриттям по вул. Польова в с. Лозоватка

дороги

Капітальний ремонт дороги з твердим
покриттям по вул. Нагорна в с. Лозоватка

дороги

Капітальний ремонт дороги з твердим
покриттям по вул. Нова с.Преображенка

дороги

Капітальний ремонт асфальтового
покриття вулиці Шевченка в с.Вітрівка

дороги

Будівництво підземного переходу під
залізничними коліями по ст.Божедарівка
в смт. Божедарівка

дороги

Копітальний ремонт дороги С040610
Калинівка - Преображенка км 0+000 —
км 4+610

каналізація
каналізація
каналізація
каналізація
каналізація
культура
освітлення

Реконструкція напірної каналізації по вул.
Сурській в смт. Кринички
Реконструкція напірної каналізації по вул.
Центральній в смт. Кринички
Реконструкція напірної каналізації по вул.
Шкільній в смт. Кринички
Реконструкція напірної каналізації КНС
№1 по вул. Сурській в смт. Кринички
Реконструкція напірної каналізації по
КНС № 2 по вул. Медичній в смт.
Кринички
Капітальний ремонт будівлі районного
будинку культури по вул.Центральна, 13 в
смт.Кринички
Реконструкція зовнішнього вуличного
освітлення в смт.Аули

Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (1,2 км)
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (2,3 км)
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (1,027 км)
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (1,7 км)
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (0,6 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (0,65 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (1,8 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (1,8 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (1,8 км).
Створення зручних умов проїзду та
недопущення нещасних випадків на
дорозі (0,8 км).
Створення зручних умов переходу
мешканцям селища та недопущення
нещасних випадків на залізниці.
Безперешкодне життєве середовище для
осіб з обмеженими можливостями та
інших маломобільних груп населення.
Площа забудови 232 м2
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
Вирішення екологічної проблеми.
Потужність 1,3 км.
Вирішення екологічної проблеми.
Потужність 1,3 км.
Вирішення екологічної проблеми.
Потужність 1,3 км.
Вирішення екологічної проблеми.
Потужність 1,3 км.
Вирішення екологічної проблеми.
Потужність 1,3 км.
Забезпечення достойного рівня
комфортності для персоналу та
відвідувачів закладу
71,9 км

освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення

Реконструкція зовнішнього освітлення
с.Червоний Прапор
Реконструкція зовнішнього освітлення
с.Підгірне
Реконструкція зовнішнього освітлення
с.Коробчине
Реконструкція зовнішнього освітлення
с.Козодуб
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Центральна в
с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Садова в с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Молодіжна в
с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. 40 років Перемоги, в
с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Карбишева в
с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Шкільна в с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Жуковського в
с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Кооперативна в
с.Теплівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Центральна (колишня
Леніна) в с.Жовтневе
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Садова (колишня
Кірова) в с.Жовтневе
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Молодіжна в
с.Жовтневе
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Набережна в
с.Жовтневе
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Зоряна в
с.Володимирівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Степова в
с.Володимирівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Миру в
с.Володимирівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Центральна в
с.Єгорівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Гагаріна в с.Єгорівка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Калинова в с.Промінь
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Кооперативна в
с.Промінь

1 км
1,1 км
0,6 км
0,8 км
2,6 км
0,3 км
0,3 км
0,3 км
0,3 км
0,3 км
0,3 км
0,3 км
1,7 км
1,1 км
0,6 км
0,8 км
0,3 км
0,5 км
0,5 км
1,2 км
1 км
0,4 км
0,4 км

освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Шевченко в с.Промінь
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Молодіжна в
с.Промінь
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Центральна в
с.Промінь
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Транспортна в
с.Оленовка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Зелена в с.Оленовка
Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Запорізька в
с.Оленовка
Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Адамівка, вул.
Нова, 5

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: смт Божедарівка,
вул. Медична, 1

спорт

Реконструкція стадіону за адресою: смт
Кринички, вул Шкільна, 11

спорт

Реконструкція глядацьких трибун з
улаштуванням навісу стадіону за
адресою: смт Кринички, вул Шкільна, 11

ЦНАП

Створення ЦНАП виконавчого комітету
Криничанської селищної ради
Створення ЦНАП виконавчого комітету
Божедарівської селищної ради
Капітальний ремонт Семенівської
середньої ЗОШ I-III ступенів за адресою:

ЦНАП
школи

0,4 км
0,4 км
0,4 км
0,4 км
0,4 км
0,4 км
Будівництво амбулаторії, а також її
оснащення медичним обладнанням та
забезпечення службовим
автотранспортом здійснюється за
рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості дозволить
забезпечити доступність до
кваліфікованої первинної медичної
допомоги та належний санітарнопротиепідемічний режим.
Будівництво амбулаторії, а також її
оснащення медичним обладнанням та
забезпечення службовим
автотранспортом здійснюється за
рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості дозволить
забезпечити доступність до
кваліфікованої первинної медичної
допомоги та належний санітарнопротиепідемічний режим.
Створення належних умов для
проведення спортивних масових заходів.
Збільшення кількості спортивних секцій,
створення нових футбольних команд для
різних вікових груп, таким чином
залучення до занять спортом більшої
кількості осіб.
Оновлений спортивний об’єкт надасть
можливість проводити спортивні
змагання на якісно новому рівні,
розвивати культурно-спортивний
потенціал, налагоджувати партнерські
стосунки з іншими районами.
Покращення умов надання державних
послуг
Покращення умов надання державних
послуг
Забезпечення комфорту 103 дітей
шкільного віку. Економія бюджетних
коштів за енергоносії.

школи

школи
школи

школи

школи

школи

с.Семенівка, вул. Тітова, 27 (покрівля,
заміна вікон)
Капітальний ремонт НВК «Малософіївська
ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ за адресою:
с.Малософіївка, вул. Центральна, 1
Капітальний ремонт Світлогірської
середньої ЗОШ за адресою:
с.Світлогірське, вул. Івана Богатиря, 11
Будівництво НВК у с.Українка

Капітальний ремонт КЗО «Божедарівська
СЗОШ І-ІІІ ступенів» Криничанської
районної ради (чотири філії), вул.
Лагерна, 14-Б, смт Щорськ
Капітальний ремонт внутрішніх
приміщень КЗО «Божедарівська СЗОШ ІІІІ ступенів» Криничанської районної
ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт
Щорськ
Реконструкція стадіону КЗО
«Божедарівська СЗОШ І-ІІІ ступенів»
Криничанської районної ради (чотири
філії), вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ

Забезпечення комфорту 27 дітей
дошкільного віку та 96 дітей шкільного
віку. Економія бюджетних коштів за
енергоносії.
Забезпечення комфорту 175 дітей
шкільного віку.
Забезпечення оптимальних умов для
безперервного навчання і всебічного
розвитку особистостей дітей віком від 3
до 10 років. Потужність на 220 уч місць.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.

