
 

 

 

  



 

Магдалинівський район розташований на півночі Дніпропетровської області. 

Залізнична станція «Бузівка» знаходиться за 40 км., а станція Губиниха за  

35 км. Район межує з Новомосковським, Дніпропетровським Петриківським 

та Царичанським районами Дніпропетровської області, Новосанжарським та 

Машівським районами Полтавської області, Зачепилівським районом 

Харківської області. Через район проходить залізниця Дніпропетровськ-

Красноград. Мережа автомобільних шляхів з твердим покриттям складає 

більше 400 км. З півдня на північ район пересікає міжобласна автотраса 

Дніпропетровськ-Полтава. Всі сільські ради зв’язані з районним та обласним 

центром автобусним сполученням.  

Територія району – рівнина, незначні підвищення у вигляді пагорбів, низини 

в долинах річок. По території району протікає чотири річки: Оріль, Кільчень, 

Чаплинка, Заплавка. З заходу на схід район пересікає канал «Дніпро-Донбас». 

У надрах Магдалинівської землі є значні запаси природного газу та ще мало 

розвідані – нафти. В приорільській зоні району розташований природно-

кліматичний заповідник. 

 

На території району проживає 33346чол. налічується: сільських рад –  

21; селищних рад – 1; населених пунктів – 59 (58 сіл та селище міського типу). 

Середньоблікова чисельність працюючих майже 6,0 тис. осіб. 

За сприянням Державної служби зайнятості працевлаштовано  

450 незайнятих громадян. Забезпечено тимчасовою зайнятістю шляхом 

залучення до участі в оплачуваних громадських роботах 160 незайнятих 

громадян. охоплено професійною підготовкою 180 осіб. 

 

  

Магдалинівського району представляють великі, середні та малі 

підприємства, що випускають продукцію переробної промисловості  

(ТОВ «Агро-Овен», ТОВ Агро-Ленд», ТОВ «Віват В», ТОВ «Шеффілд 

Рефракторікс Україна», КП «Магдалинівський Маслозавод») та підприємства, 

які функціонують у сфері постачання газу, пари, води та каналізаційних 

послуг (КП «Комунальник» та КП «Магдалинівське водопровідно-

каналізаційне господарство»).  
Підприємствами випускається широкий асортимент продукції м’ясної та 

молочної промисловості, а також забезпечується потреба населення та 

суб’єктів господарювання району у газі, воді, парі та теплопостачанні. В рік 

промисловими підприємствами випускається продукція майже на  

2,5 млрд грн. 

 



Майже 86% площі району зайнято під сільськогосподарське виробництво. 

Виробництвом продукції сільського господарства зайнято 360 діючих 

суб’єктів господарювання, у тому числі налічується: 285 фермерських 

господарств, 41 господарське товариство, 22 приватних підприємства,  

5 державних підприємств, 7 одиниць інших суб’єктів господарювання. 

Основними галузями сільського господарства району є рослинництво 

(зернові, технічні, овочеві культури) та тваринництво (м’ясо, молоко та 

продукція птахівництва).  

Район має найкращі в регіоні землі – глибина чорнозему на більшості площ 

60-100 см., а в окремих місцях більше. Опадів випадає більше ніж в 

середньому по області – близько 500 мм. на рік, але вони бувають не завжди 

вчасно. Тож район має великі потенційні можливості для вирощування 

пшениці, кукурудзи, соняшнику, цукрового буряку, кормових та інших 

культур. Висока якість і цінність землі сприяли великій її розораності, тож для 

випасання худоби можливості обмежені.  

 

Обсяг капітальних інвестицій району за 2018 рік становить майже 200 млн 

грн, це 1% до загального обсягу Дніпропетровської області. 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та 

організацій, за рахунок яких здійснено 89,6% загального обсягу інвестицій. 

 

У Магдалинівському районі функціонує 335 малих підприємств, 2 середніх 

підприємства та одне велике. Кількість працюючих, зайнятих в малому 

підприємництві становить 1228 осіб, це близько 20% до загальної 

чисельності працюючих. Питома вага продукції, реалізованої малими 

підприємствами, в загальному обсязі виробництва становить 17%. 

 

 

У 2018 році шляхом добровільного об’єднання Личківської сільської ради,  

Пролетарської сільської ради та Бузівської сільської ради утворюється 

спроможна територіальна громада з адміністративним центром у с.Личкове. 

До складу громади увійшло 8 населених пунктів. Площа громади становить 

298,4 кв.км. Населення громади складає 5,36 тис. осіб. 

Функціонують такі підприємства: ТОВ «Аякс» Бузівський елеватор, Відділення 

«ЛИЧКОВЕ» ТОВ агрофірми «ОЛІМПЕКС-АГРО», Відділення  ТОВ  агрофірми 

«АГРОАЛЬЯНС», Бузівська філія ВАТ «Дніпронафтопродукт», також є Станція 

Бузівка Придніпровської залізної  дороги. 

Через с.Личкове проходить залізниця Дніпропетровськ-Красноград. 



Село Личкове має розвинену інфраструктуру та необхідні приміщення для 

розміщення державних та комунальних установ об’єднаної територіальної 

громади. 

Діють типова загальноосвітня школа проектною потужністю 480 учнів 

(фактично навчається 219), дитячий садок (дітей дошкільного віку 144), 

лікарська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, будинок 

культури, дві бібліотеки, та шкільний музей. Працюють відділення 

Ощадбанку та Укрпошти.  

З метою забезпечення дітей району освітніми послугами в районі функціонує 

18 дошкільних, 1 опорний заклад, 2 філії, 18 загальноосвітніх закладів,  

4 навчально-виховні комплекси, 3 позашкільні заклади та створено 

Інклюзивно-ресурсний центр. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в районі у 2017 році створено один опорний навчальний 

заклад, в якому функціонує 2 філії, а саме: Магдалинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Магдалинівської районної ради. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти керівництвом району створено 

комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Магдалинівської 

районної ради. 

За звітній період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей утеплення стін, тощо.  

І цьому є підтвердження вже сьогодні:  

 У Казначеївському ДНЗ «Сонечко» здійснено капітальний ремонт на 

суму 2363,148 тис. грн;  

 Завдяки Проекту «Посилення соціальної згуртованості та інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб у Східній Україні», за яким ЮНІСЕФ  

протягом 2016-2018 років надає технічну допомогу закладам з метою 

створення додаткових місць для дітей дошкільного віку здійснено 

реконструкцію частини приміщення функціонуючої ЗОШ в с. Жданівка 

під КЗ «Жданівський НВК» та в с. Мар’ївка  під КЗ «Мар’ївський НВК». 

 Здійснено капітальний ремонт покрівлі Ковпаківської ЗОШ І-ІІІ ст. та 

замінено вікна на 600,0 тис. грн.  

 Проведена реконструкція лівого крила Котовської ЗОШ, в результаті 

чого зроблено укріплення стін та заміну вікон, перекриття даху, 

виконані роботи по улаштуванню каналізації, перестінків, 

встановлено вентиляцію, придбано та встановлено обладнання для 

їдальні, зроблена електрика. На реалізацію цього проекту було 

витрачено бюджетних коштів майже 4100,0 грн. 

Загалом за звітній період 2014-2018 роки на капітальні та поточні ремонти 

закладів освіти було витрачено близько 7537,7тис. грн, в т.ч. в 2014 році – 



604,2 тис. грн, 2015 році – 605,9 тис грн, 2016 році – 1305,9 тис грн, 2017 році 

– 2065,4 тис грн, 2018 році – 2956,3 тис грн. 

 

В районі функціонує два медичних заклади: Комунальний заклад 

«Магдалинівська ЦРЛ» ДОР та КНП КЗ «Магдалинівський ЦПМСД», діє  

1 відділення швидкої медичної допомоги. 

КЗ «Магдалинівський ЦПМСД» забезпечує надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню району. До його складу входить  

9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 22 пункти здоров’я. 

За звітній період виконано поточні ремонти по зміні вікон, дверей, 

покрівельна на 20 об’єктах охорони здоров’я, використано близько 

560,0тис.грн. Покращено матеріально-технічну базу 15 закладів охорони 

здоров’я. 

 Реалізовано проект «Ремонт холу поліклініки КЗ «Магдалинівська   

ЦРЛ «ДОР» смт. Магдалинівка, вул. Прозорова, 1». 

В районі діє Програма «Здоров’я населення» на яку у 2018 році виділені 

кошти в сумі 184 тис. грн для забезпечення перитонеальним діалізом 2-х 

хворих та забезпечення відповідними харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного призначення хворих на фенілкетонурію.  

 

У районі добре налагоджена спортивно-масова та фізкультурна робота. 

Високі результати показують збірні команди Магдалинівського району. Діє 

КП «Спортивний комплекс «Мрія». За кошти місцевого бюджету було 

проведено заміну покрівлі спортивного залу та адміністративного 

приміщення, частково замінені вікна в спортивному залі та 

адміністративному приміщенні, утеплено стіни та проведено ремонт ганку, 

придбано спортивне обладнання та інвентар для тренажерного залу. 

Загалом витрачено близько 2300,0 тис. грн. 

 

В районі функціонує 25 клубних установ: з них – 20 сільських будинків 

культури,  4 сільських клубів та районний будинок культури.  

Обслуговувють читачів району 30 бібліотек, з яких 28 філіалів в сільській 

місцевості. Діє комунальний заклад «Магдалинівська централізована 

бібліотечна система «Магдалинівської районної ради». 

В районі також функціонують: КЗ «Магдалинівський районний будинок 

культури»; КЗ «Магдалинівська дитяча музична школа» з філіалом в 

с.Котовка; КЗ «Магдалинівський народний історико-краєзнавчий музей 

ім.Д.Кулакова», Котовський та Жданівський сільські краєзнавчі музеї. 

У звітному періоді реалізовано такі проекти: 

 «Реконструкція будинку культури с.Гупалівка вул.Леніна 40/1» –  

1871,8 тис. грн; 



 «Капітальний ремонт будинку культури с.Котовка по вул.Садова 1» –  

1311,4 тис. грн; 

 «Капітальний ремонт будівлі і зовнішніх мереж КЗ «Магдалинівський 

будинок культури МРР» за адресою: вул. Центральна, 61 смт. 

Магдалинівка» – 9131,988 тис. грн.  

 Проведена реконструкція системи опалення та ремонт покрівлі  

КЗ «Магдалинівський історико-краєзнавчий музей ім. Кулакова» на 

суму 532,0 тис. грн. 

У 2018 році поновлено бібліотечний фонд у 15 бібліотеках району  

855 примірниками нової художньої літератури. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у 2017-2018 роках 

реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій у населених пунктах Новопетрівської, 

Магдалинівської, Гупалівської, Бузівської, Мар’ївської, сільських рад та 

освоєно близько 3200,0 тис. грн. 

 

За період з 2014 по 2018 роки з метою впровадження заходів з 

енергозбереження у школах району було поміняно близько 500 вікон на 

пластикові. 

 У 2017 році в Кільченській ЗОШ були проведені заходи по переведенню 

школи на електроопалення (встановлені електропанелі) на суму  

840,0 тис. грн. Це дало змогу зменшити витрати на енергоносії на 20%. 

 У 2018 році проведена реконструкція електроопалення  

КЗ «Магдалинівський історико-краєзнавчий музей ім. Д.Кулакова» на 

суму 187,0 тис. грн. 

В період з 2016 по 2018 в районі 100 родин скористалися можливістю 

отримати кредити на впровадження енергоефективних заходів. На 

погашення відсотків за кредитами з місцевого бюджету під районну 

Програму підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору було 

виділено 68,0 тис. грн. 

 

На території сіл. Чернеччина, Мусієнково та Гупалівка розпочато реалізацію 

проекту по відновленню гідрологічного стану р. Заплавка. З бюджетів різних 

рівнів було виділено 1,2 млн грн. 

 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання за 

рахунок кошів місцевого бюджету виконано поточний ремонт доріг 

місцевого значення: у 2016 році – 27,22 тис. м2 на суму 10887,7 тис. грн,  

2017 році – 19,65 тис. м2 на суму 7860,3 тис. грн, 2018 році – 18,1 тис. м2 на 



суму 7240,6 тис. грн, та проведено капітальний ремонт доріг – 1,6 тис.м2 на 

суму 737,5 тис. грн. 

 

Основу агропромислового сектору району складають  

360 сільськогосппідприємств різних організаційних форм господарювання, із 

них – 285 фермерських господарств, 41 сільськогосподарське товариство,  

22 приватних підприємства, 5 державних підприємств, 7 – інші суб’єктів 

господарювання. 

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2014 по  

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано 

56,2 млн.грн., а саме всього придбано – 72 одиниці, в т.ч. 61 трактор та  

11 зернозбиральних комбайнів. 

 У 2017 році ТОВ «Агро-Овен» збудувало 3 птахоферми для 

вирощування курей, які несуть інкубаційні яйця. Створено 24 нових 

робочих місця. 

 За період 2015-2018 роки значні інвестиції були вкладені у відновлення 

зрошувальних мереж. Такі підприємства як ТОВ «Агро-Овен»,  

ТОВ «ВПК-Агро», СФГ «ЖУК», ТОВ «Агрополюс-Дніпро» ЗАТ «Агроком», 

ФГ «Еко-овочі», СФГ «Ярослава», СФГ «Катюша» збільшили площі під 

поливом майже на 1000 га. 

 

В районі діє Центр надання адміністративних послуг та здійснює свою 

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 50 адміністративних послуг. 

 

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції, до якого в середньому щороку звертається близько 230 чол. 

учасників АТО. У 2016 році  учаснику АТО, інваліду ІІ групи була виплачена 

компенсація на придбання житлового будинку в сел. Магдалинівка. 

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ І ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ  

КЗ «МАГДАЛИНІВСЬКИЙ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» 

Загальна кошторисна вартість складає 9,1 млн. грн. 

Реалізація проекту покращить умови праці персоналу Магдалинівського 

районного будинку культури, забезпечить комфортне перебування 

відвідувачів, створить належні умови для проведення культурно-масових 

заходів. Покращення естетичного вигляду будівлі позитивно вплине на 



перспективу розширення роботи закладу та створення нових творчих 

колективів, гуртків і клубних формувань, сприятиме залученню широких мас 

населення до участі у формуванні культурного простору. Все це сприятиме 

духовно-естетичному розвитку населення району. 

 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ БЛАГОУСТРІЙ КЗ «ДНЗ (ЯСЛА-

САДОК) ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «СОНЕЧКО» КАЗНАЧЕЇВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 
У селі Казначеївка було проведено капітальний ремонт будівлі та благоустрій 

територїї ДНЗ «Сонечко». Загальна кошторисна вартість складає 2,4 млн грн.  

Зроблено підлогу, електрику, підвісну стелю, замінено повністю покрівлю, 

систему опалення, вікна, утеплено стіни, проведено ремонт кімнат та 

кабінетів, облаштовано систему водопостачання та каналізації, установка 

дверних пройомів, дверей. 

Садочок розрахований на 40 дітей та 14 чоловік обслуговуючого персоналу.   

У кожної групи – ігровий майданчик з павільйоном та пісочницею.  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ  

КП «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МРІЯ» 

У районі діє КП «Спортивний комплекс «Мрія», в якому було проведено 

капітальний ремонт приміщень та придбано спортивне обладнання на суму 

близько 2,3 млн грн.  



Реалізація даного проекту в першу чергу спрямована на створення умов для 

розвитку і популяризації спорту та здорового способу життя. Активне 

сімейне дозвілля не тільки оздоровить дитину, але й родину. 

 
За цей період було проведено заміну покрівлі спортивного залу та 

адміністративного приміщення, частково замінені вікна в спортивному залі 

та адміністративному приміщенні, утеплено стіни, проведено ремонт ганку, 

придбано спортивне обладнання та інвентар для тренажерного залу.  

 

РЕМОНТ ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ 

 
За рахунок обласного бюджету та співфінансування місцевого бюджету 

проведено капітальний ремонт доріг комунальної власності населених 

пунктів району на площі близько 94,0 тис. м2. 

За рахунок місцевого бюджету було проведено поточний ремонт на суму 

26,0 млн грн площею 64,9 тис. м2. 

 

 

 



ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ «ЗАПЛАВКИ» 

 
На території сіл Мусієнково, Чернеччина, Гупалівка розпочато масштабний 

проект по відновленню гідрологічного стану річки «Заплавка». Загальна 

кошторисна вартість 1,2 млн грн.  

 

 

Основною метою є примноження економічного потенціалу району, 

забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями 

розвитку території:  

 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті; 

підвищення рівня та якості життя мешканців району. 

 

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою 

соціальної політики району. Цей напрям передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території району умов щодо 

якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного 

забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію 

діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, 

впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад. 



Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення 

системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та 

комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення 

якісного функціонування навчального процесу, формування та розвиток 

туристичних продуктів: історичного, пізнавального та екологічного туризму. 

 

Екологічна політика району спрямована на збереження безпечної для 

існування живої та неживої природи навколишнього середовища, на захист 

і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

довкілля, на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на 

охорону, раціональне використання природних ресурсів. 

 

 

1. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення 

котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення 

споживання природного газу. 

2.  Збільшення житлового фонду району за рахунок капітальних вкладень у 

будівництво. 

3. Реконструкція 2,5 км водопровідних мереж для поліпшення якості послуг 

з водопостачання та забезпечення послугами з централізованого 

водопостачання близько 1 тис. осіб у сільській місцевості:  

 Капітальний ремонт водогону (ремонт та відновлення вузлів подачі 

води) с.Пролетарське на суму – 2000,0 тис. грн. 

4. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму 147,2 млн. грн., а 

саме: 

 Капітальний ремонт доріг по вул. Ювілейна, вул. Осіння смт. 

Магдалинівка, по вул. Центральна с. Почино-Софіївка, по вул. Весняна 

с. Дмухайлівка, по вул. Супруна с. Казначеївка, по вул. Чкалова с. 

Топчино, по вул. Вишнева с. Жданівка, по вул. Романа Савченко, вул. 

Бойко с. Гупалівка, по вул. Українська с. Котовка, по вул. Садова с. 

Оленівка, по вул. Московська, вул. Шевченко с. Чернеччина, по вул. 

Садова с. Личкове, по вул. Молодіжна с. Ковпаківка, по вул. 

Незалежності с. Бузівка, по вул. Першотравнева с. Приорільське, по 

вул. Архангельська, Д.Пошивайло, Акопяна, с. Очеретувате, по вул. 

Садова с. Першотравенка. 

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

ремонтами автодоріг загального користування. 

 



Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 57,7 млн грн, в.т.ч. : 

у закладах освіти – на 54,6 млн грн, у тому числі: 

 реконструкція опорної школи смт. Магдалинівка вул. Центральна,  

12 – 50,5 млн грн; 

  капітальний ремонт системи опалення Котовської ЗОШ – 1,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт покрівлі та системи опалення Приорільської 

ЗОШ – 3,1 млн грн; 

у закладах культури – на суму 3,1 млн грн, у тому числі: 

 Капітальний ремонт системи електропостачання будинку культури 

по вул. Садова, 1г, с. Котовка – 1,0 млн грн; 

 капітальний ремонт будинку культури с. Жданівка – 2,1 млн грн. 
 

Забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами 

до освіти; 

здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного 

процесу в відділених населених пунктах до місця навчання та у зворотному 

напрямку;  

забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів державного 

бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі загальноосвітні 

навчальні заклади денної форми навчання використовують їх у навчально-

виховному процесі та підключені до мережі Інтернет; 

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб 

регіонального ринку праці; 

придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів 

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

створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при 

діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей 

до якісної дошкільної освіти в районі; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних 

громад району, а саме:  

 реконструкція частини приміщень будинку культури по вул. Романа 

Савченко (Леніна) 40 а/1 с. Гупалівка на суму 3,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт приміщення Магдалинівського історико-

краєзнавчого музею ім.Д.Кулакова за адресою: вул. Центральна, 32а, 

смт. Магдалинівка на суму близько 1,5 млн грн. 

 Два проекти по капітальному ремонту частини приміщень будинку 

культури по вул. Садова 1 с. Котовка загальною вартістю 1,7 млн.грн. 

 



Регулювання водного режиму та розчищення русел річок. 

 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Чаплинка в смт. Магдалинівка, вартість робіт 

– 1,7 млн грн; 

 Відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в 

Магдалинівському районі – 25,0 млн грн (завершення проекту, 

розпочатого у 2017 році). 

Проведення заходів по облаштуванню сміттєзвалища смт.Магдалинівка. 

Для зменшення обсягів накопичення неорганічних твердих побутових 

відходів активно впроваджуватиметься система роздільного збору твердих 

побутових відходів (ТПВ), а саме планується:  

  Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових 

відходів на суму 55,0 тис. грн; 

  Придбання спецтехніки для проведення робіт з утилізації твердих 

побутових відходів на сміттєзвалищі в смт. Магдалинівка –  

2,0 млн грн. 

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів. 

 Реконструкція сільського парку с.Котовка, вартість робіт – 

248,7 тис. грн. 

Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та 

тваринних ресурсів. 
 

 

РЕМОНТ ОПОРНОЇ ШКОЛИ СМТ.МАГДАЛИНІВКА 

 
У поточному році розпочато капітальний ремонт опорної школи смт. 

Магдалинівка, вул. Центральна, 12, в якій навчається 788 учнів. На 

сьогоднішній день в опорній школі повністю замінено вікна,  проведено 

утеплення фасаду, проведено перекриття даху та встановлена нова система 

опалення, проведено частковий благоустрій прилеглої території. Розпочато 

будівництво нового шкільного стадіону.   



РЕКОНСТРУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ПАРКУ С.КОТОВКА 

 
З метою упровадження заходів з озеленення та поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населеного пункту буде реалізовано проект «Реконструкція 

сільського парку с.Котовка. В результаті буде встановлено арку при вході, 

лавку для закоханих та 17 ліхтарів. Загальна кошторисна вартість – 248,6 тис. 

грн.   

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ПІД 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД В С. ТОПЧИНЕ  

 
В селі Топчино розпочато реконструкцію частини приміщень будинку 

культури під дошкільний навчальний заклад. Загальна кошторисна вартість 

3,2 млн грн.  

На сьогоднішній день роботи зроблено на 60% залишається виконати роботи 

по улаштуванню підлоги (стяжка, плитка, лінолеум), установка 25 кубового 

збірника каналізаційних відходів, улаштування дитячої площадки, 

благоустрій території, облаштування огорожі території, придбання та 

встановлення сантехніки, меблів, електроплит, водонагрівачів, душової 

кабіни, пожежної сигналізації.  

 

 

 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ С.КОТОВКА ПО ВУЛ. БАЗАРНА, 

 ВОКЗАЛЬНА, ПОЛЬОВА, ПОДРІЗА 

 
На території Котовської сільської ради планується реконструкція освітлення 

із застосуванням енергозберігаючих технологій по вулицях Базарна, 

Вокзальна, Польова, Подріза. Загальна кошторисна вартість 700 тис.грн. 

Завдяки реконструкції покращиться вулична інфраструктура, знизиться 

криміногенна ситуація, зменшиться соціальна напруга територіальної 

громади. 

 

ОБЛАШТУВАННЯ СМІТТЄЗВАЛИЩЯ СМТ.МАГДАЛИНІВКА 

 
Для зменшення обсягу накопичення неорганічних твердих побутових 

відходів активно впроваджується система роздільного збору ТПВ. А саме 

планується придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових 

відходів та спецтехніки на суму 2,0 млн.грн.для проведення робіт з утилізації 

твердих побутових відходів на сміттєзвалищі. 

 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Створення зони відпочинку навколо озер 

в межах с. Котовка (за програмою 

«Зелений туризм») 

Покращиться якість дозвілля та 

відпочинку 2280 мешканців села.  

благоустрій Реконструкція сільського парку с.Котовка  Покращиться якість дозвілля та 

відпочинку 2280 мешканців села.  

водопостачан-
ня 

Капітальний ремонт водогону (ремонт та 
відновлення вузлів подачі води) с. 

Пролетарське  

Забезпечення якісним водопостачанням  
887 мешканців територіальних громад 

району.  

дитячі садки Капітальний ремонт покрівлі 

Очеретуватівської ДНЗ «Сонечко» за 

адресою: с. Очеретувате, вул. Акопяна 2 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 24 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Капітальний ремонт покрівлі 

Поливанівського ДНЗ за адресою: с. 

Поливанівка, Центральна 20а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 101 дитини у 

навчально-виховному закладі.  

дороги Капітальний ремонт доріг по вул. 

Ювілейна смт Магдалинівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт доріг по вул. Осіння 

смт Магдалинівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Центральна с.Почино-Софіївка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по  вул. 
Весняна с. Дмухайлівка 

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по  вул. 

Супруна с. Казначеївка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по  вул. 

Чкалова с. Топчино  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Вишнева с. Жданівка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт доріг по вул. Романа 

Савченко с. Гупалівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт доріг по вул. Бойко с. 
Гупалівка  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 



дороги Капітальний ремонт дороги по  вул. 

Українська с.Котовка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Садова с. Оленівка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт доріг по  вул. 
Московська с. Чернеччина 

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт доріг по  вул. 

Шевченко с. Чернеччина 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по  вул. 

Садова с. Личкове 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Молодіжна с. Ковпаківка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Незалежності с. Бузівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Першотравнева с. Приорільське 

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Автомобільна дорога загального 

користування місцевого значення 

С040713 Богданівка-Марївка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. вул. 

Архангельська с. Очеретувате  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Д.Пошивайло с. Очеретувате 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Акопяна с. Очеретувате 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по  вул. 
Садова, с. Першотравенка 

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Центральна с. Почино-Софіївка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

культура Капітальний ремонт приміщення 

Магдалинівського районного історико-
краєзнавчого музею ім. Д.Кулакова за 

адресою вул. Центральна, 32, смт. 

Магдалинівка 

Посилення патріотичного виховання 

молоді у районі. Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод – 11800 осіб 



культура Капітальний ремонт частини приміщень 

№3-11, будинку культури по вул. Садова, 

1, с. Котовка  

Покращення умов для комфортного 

перебування 2280 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.   

культура Капітальний ремонт Мар'ївського 

меморіального комплексу: братської 

могили і пам'ятника односельчанам 

Посилення патріотичного виховання 

молоді у районі. Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод – 485 осіб 

культура Капітальний ремонт Очеретуватівського 

будинку культури за адресою: с. 
Очеретувате, вул. Чапаєва, 1 

Покращення умов для комфортного 

перебування 817 мешканців сільської 
ради та учасників виховного процесу у 

закладі.   

культура Капітальний ремонт частини приміщень 

№1-2 №12-15, будинку культури по вул. 

Садова, 1, с. Котовка  

Покращення умов для комфортного 

перебування 2280 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.   

культура Капітальний ремонт системи 

електропостачання будинку культури по 

вул. Садова, 1г, с. Котовка  

Покращення умов для комфортного 

перебування 2280 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.   

культура Капітальний ремонт будівлі і зовнішніх 

мереж КЗ «Магдалинівський районний 

будинок культури» МРР за адресою: вул. 

Центральна, 61, смт. Магдалинівка  

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного доступу 

усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг, що 

сприяє піднесенню культури та 

духовності молодого покоління, 

утвердженню здорового способу життя 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Базарна 

с. Котовка 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 
зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Вокзальна с. Котовка 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Польова 

с. Котовка 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Подріза 

с. Котовка 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 

освітлення Реконструкція освітлення с. Гупалівка вул. 

Першотравнева  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт та перепланування 2 

поверху хірургічного відділення КЗ 
«Магдалинівська центральна районна 

лікарня» по вул. Прозорова, 1 

Ремонт закладу охорони здоров'я  дасть  

змогу лікарям та пацієнтам перебувати в 
більш комфортних умовах. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщення молочної 

кухні та переведення приміщення в 

житловий фонд, яке знаходиться на 

території КНП «Магдалинівський 

РЦПМСД» з облаштуванням житлових 

квартир для проживання 3-х сімейних 

лікарів для Магдалинівської амбулаторії.  

Сприятиме залученню молодих лікарів 

до роботи у нашій лікарні. 

спорт Реконструкція футбольного поля на 
території спортивного комплексу «Мрія» 

по вул. Центральній, 1-Б в смт 

Магдалинівка  

Створення умов для розвитку і 
популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення населення 

різних вікових категорій  в будь-яку пору 

року 



школи Реконструкція опорної школи смт. 

Магдалинівка, вул. Центральна 12  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 788 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт покрівлі 

Казначеївської ЗОШ за адресою: 

с.Казначеївка, вул. Назаренка, 138 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 136 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт покрівлі та системи 

опалення Приорільської ЗОШ за 

адресою: с-ще Приорільське, вул. 
Шкільна, 2с 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 97 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт системи опалення 

Котовської ЗОШ (заміна котлів на 

енергоефективні) за адресою: с. Котовка, 

вул. Садова, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 194 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт старого приміщення 

покрівлі Новопетрівської ЗОШ за 

адресою: с. Новопетрівка, вул. Шкільна, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 152 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт покрівлі 

Очеретуватівської ЗОШ за адресою: с. 
Очеретувате, вул. Центральна, 16 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 121 дитини у 
навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт покрівлі школи і 

відмостки Марївського НВК за адресою: с. 

Мар'ївка, вул. Адміністративна, 10 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 112 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція частини приміщення 

Євдокіївської ЗОШ під навчально-

виховний комплекс за адресою: 

с.Євдокіївка, вул. Євдокіївська, 4 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 22 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція  частини приміщення 

Шевської ЗОШ під навчально-виховний 

комплекс за адресою: с. Шевське, вул. 
Гагаріна, 2 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 28 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція стадіону опорної школи 

смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


