Межівський район розташований переважною своєю площею в південносхідній частині лівобережного району північного Степу і лише незначна
східна частина його відноситься до Придонецького комплексного району.
Основними водними артеріями є річки Вовча, Солона, Бик. Ставки займають
434 га. Ґрунти – чорноземні. Ландшафт – безлісий степ, який подекуди
перетинають яри та балки. Площа сільськогосподарських угідь – 111,628 тис.
га, корисні копалини – каміння піщане, глина червона, пісок, титан.
Чисельність населення – 23201 осіб, працюючих – 14571 осіб.
Економічну основу сучасного району забезпечує аграрний сектор,
промисловість, мале підприємництво.
Основні галузі сільського господарства – рослинництво та м'ясо-молочне
тваринництво. Загальна площа сільгоспугідь району становить 112,2 тис. га,
із них ріллі – 93,4 тис. га, багаторічних насаджень – 1,0 тис. га, сіножатей –
0,5 тис. га, пасовищ – 17,3 тис. га.
На території району працюють 28 агротовариств та 71 фермерських
господарства, особистих селянських господарств – 1929. Розведенням
великої рогатої худоби та виробництвом молока займаються 13 товариств,
свинарством – 14 господарств, птицю вирощують і утримують для
одержання товарного яйця 3 господарства.
Провідними
підприємствами
сільського
господарства
району
є
ТОВ «АФ «Петровського», ТОВ « АФ «Зоря».
У районі працюють 3 промислових підприємства – хлібокомбінат,
ЗАТ «Ренклод» (соняшникова олія, борошно, крупи, хлібобулочні вироби,
плодоовочеві консерви), ВАТ «Межівський сирзавод».
В малому бізнесі займається більше 11% працездатного населення.
Кількість підприємств малого бізнесу складає 96 одиниць, 547 фізичних осіб
підприємців, питома вага виробленої малими підприємствами продукції в
загальному обсязі складає 17%.

Район адміністративно-територіально поділяється на 2 селищні ради та
9 сільських рад, які об'єднують 52 населені пункти. У грудні 2016 року
створена Новопавлівська ОТГ, у жовтні 2017 року – Межівська ОТГ.
З метою забезпечення дітей району освітніми послугами в районі функціонує
15 дошкільних, 1 опорний заклад, 15 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів,
3 загальноосвітні навчальні заклади І ступеня, Будинок дитячої та юнацької
творчості школярів, Дитяча юнацько-спортивна школа, Міжшкільний
навчально-виробничий комбінат.
З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової
української школи у районі у 2016 році створено опорний навчальний заклад
на базі Межівської СЗШ №1.
За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та
дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання,
ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей та утеплення стін тощо. І цьому
є підтвердження вже сьогодні:
 побудовано корпус №2 Межівської СЗШ №2 на суму 7806,2 тис. грн, за
рахунок коштів обласного бюджету;
 протягом 2016-2017 років проведено реконструкцію ДНЗ №3
«Барвінок» смт. Межова – 1611 тис. грн;
 протягом 2017-2018 років триває реконструкція опорного закладу
Межівська СЗШ №1 та будівництву спортивного майданчика. Лише у
2018 році на зазначений об’єкт за рахунок коштів обласного бюджету
виконані роботи на суму 15987 тис. грн. та 8804 тис. грн відповідно.
Для оснащення опорного закладу Межівська СЗШ №1 придбано
комп’ютерне обладнання, обладнання для оснащення навчальних
кабінетів фізики, хімії, біології, математики, географії
 Протягом 2015-2017 років переведено дві котельні на опалення
твердим паливом (Зорянська СЗШ, Межівська СЗШ №1) та побудовано
нову котельню у Веселівській СЗШ
Загалом за звітний період 2015-2018 року на капітальні та поточні ремонти
закладів освіти витрачено понад 78798 тис. грн, у т.ч.: 2015 рік – 8200,7 тис.
грн; 2016 рік – 14792,8,9 тис. грн;2017 рік – 30051,1 тис. грн; 2018 рік –
25753,5 тис. грн.
У Межівському районі знаходиться 2 медичних заклади: КЗ «Межівська ЦРЛ»
ДОР» та КЗ «Межівський районний центр ПМСД», 7 лікарських амбулаторій
ЗПСМ та 11 фельшеро-акушерських пунктів.

За 4 роки виконані поточні ремонти по заміні вікон, дверей, покрівель на
7-ми об’єктах охорони здоров’я району, використано 1583,1 тис. грн.
 Реалізовано проект КЗ «Межівська ЦРЛ «ДОР» «Реконструкція
теплових мереж та котельні з влаштуванням твердопаливних
котлів Межівської ЦРЛ» ДОР» за адресою вул. Сонячна 12» на суму
1473,0 тис. грн;
 Розпочалися роботи по будівництву сільських амбулаторій у
с. Слов’янка та с. Іванівка.
За кошти державного та обласного бюджетів, з метою популяризації спорту
та здорового способу життя у 2016-2017 роках завершено роботи по об’єкту:
 Реконструкція спортивного комплексу по вул. Спортивній
(Будьонного) у смт. Межова, використано понад 9 млн. грн. коштів
державного та обласного бюджетів;
 Протягом 2017-2018 років завершуються роботи по об’єкту
«Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по
вул. Спортивній, 33-Б смт. Межова – будівництво», кошторисною
вартістю – 1498 тис. грн.
Для надання культурних та мистецьких послуг населенню у Межівському
районі діють: 14 клубних закладів, 18 бібліотечних закладів, школа
естетичного виховання, районний історико-краєзнавчий музей
На виконання заходів з енергозбереження виконано роботи по:
 Заміні вікон у Новопідгорянському БК, Райпільскому БК;
 Капітальний ремонт покрівлі, будівлі, стелі, приміщень залу та фоє
СКЗК Новогригорівський будинок культури – 399 тис. грн.
 Проведено ремонт системи опалення будинку культури с. Райполе
З метою безперебійного водозабезпечення у 2017 році за рахунок коштів
обласного бюджету (1345) тис. грн. здійснено роботи по об’єкту «Будівництво
мережі водопостачання по вул. Центральна (Леніна), Поповича, Медова
(Терешкової), Миру (Островського), Папаніна, Зарічна (Воровського)
с.Іванівка», а у 2018 році Межівською ОТГ за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
побудовано водогін у с. Веселому.
З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії
та ефективного використання бюджетних коштів за період 2017-2018 роки
реалізовані проекти:

 з реконструкції зовнішнього освітлення із застосуванням
енергозберігаючих технологій у населених пунктах Межівської
селищної ради (330,2 тис. грн);
 збудовані мережі зовнішнього освітлення у селах Славне, Вознесенське,
Новолозуватівка, Українка, Ленінське;
 проведено капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць
смт.Межова, а саме Будьонного, Заводська, Леніна, Петровського,
Стаханова, Сонячна, Чкалова, Елеваторна, Центральна, Московська,
Сташкова;
 проведено капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Садова вул.
Степова в с. Миронове Зорянської сільської ради;
 проведено освітлення вулиць с. Богданівка Новопавлівської сільської
ради та ін.
Протягом 2017 року відновлено мережі зовнішнього освітлення вулиць на
загальну суму 1008,4 тис. грн, у 2018 році відновлено мережі зовнішнього
освітлення вулиць на загальну суму на суму 975,9 тис. грн.
У
2015-2017
роках
в
рамках
енергозберігаючих
заходів
та
енергонезалежності, з метою економії блакитного палива три газових
котелень переведено на твердопаливні котли.
Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання протягом
2015 – 2018 років за підтримки державного, обласного та місцевих бюджетів
відремонтовано 12 доріг комунальної власності у населених пунктах
смт. Межова (6 вулиць), с. Райполе, с. Новопавлівка, смт. Демурине,
с. Володимирівка, с. Іванівка, с. Богданівка.
Використано 50467 тис. грн., у т.ч. коштів обласного бюджету – 47025 тис. грн.
Роботи у цьому напрямку продовжуються і сьогодні.
Основу агропромислового сектору Межівського району складають –
28 сільськогосподарських товариств в обробітку – 45444 га, 71 фермерське
господарство – в обробітку – 21307 га.
Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2015 по
2018 роки на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано понад
156 млн. грн., а саме придбано – 124 одиниці високотехнологічної техніки, у
т.ч.
83
тракторів,
15
зернозбиральних
комбайнів
та
іншої
сільськогосподарської техніки.
 За період 2017-2018 роки побудовано тваринницьку ферму по
утриманню дійного стада по СФГ «Макара», 5 нових робочих місць.
 У 2018 році збільшилось поголів’я ВРХ (корів) по СФГ «Кіпарис» на 137 гол.
 Протягом 2017-2018 років ТОВ «Чугуєво» у соціальну сферу села
вкладено понад 4,0 млн грн. власних коштів, а саме побудовано

спортивний комплекс «Чугуєво-Арена», розчищено русло річки Солона,
сплановано та проведено благоустрій паркової зони с. Чугуєво
На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» при Межівській
РДА діє Центр надання адміністративних послуг.
У березні 2018 року відкрито центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Межівської селищної ради.
Неабияку увагу приділяємо учасникам антитерористичної операції. За
рахунок коштів державного бюджету придбано п’ять квартир для учасників
АТО та дитини загиблого учасника АТО (використано 2210 тис. грн коштів
державного бюджету).

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕЖІВСЬКОЇ СЗШ №2 (ПЕРША ЧЕРГА).
БУДІВНИЦТВО КОРПУСУ ЇДАЛЬНІ

У 2017 році введено в експлуатацію побудований, за рахунок коштів
обласного бюджету, корпус нової їдальні Межівської СЗШ №2 на суму
7806,2 тис. грн. Реалізація даного об’єкту покращила умови праці
обслуговуючого персоналу їдальні, а для учнів створені належні умови для
отримання смачних сніданків та обідів. Їдальня побудована сучасна, завезено
нове обладнання для приготування страв та нові меблі для учнів для
отримання смачних сніданків та обідів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ
ПО ВУЛ. БУДЬОНОГО У СМТ. МЕЖОВА
Спортивний комплекс смт. Межова до 2017 року було єдиним місцем у
районі для проведення спортивних змагань серед дітей та дорослого

населення району, який функціонував з 1984 року та потребував
реконструкції.

У 2012 році за підтримки державного бюджету (1,047 млн грн) були розпочаті
роботи по даному об’єкту, але протягом 2013-2015 років роботи були
заморожені, і тільки за рахунок коштів обласного бюджету протягом 20162017 років роботи були проведені та введено об’єкт у експлуатацію.
Були побудовані будівлі допоміжних приміщень, замінена глядацька трибуна
з навісом, огорожа та благоустрій території, інженерне забезпечення і
облаштування будівель та споруд, освітлення території, проведено
реконструкцію спортивного поля. Тепер спортивні заняття проводяться у
будь-яку пору року. Загальна кошторисна вартість складала понад 9 млн грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДНЗ №3 «БАРВІНОК» СМТ. МЕЖОВА

Будівля дитячого садка «Барвінок», який знаходиться у центрі смт. Межова
став прикрасою селища, будівля має сучасний, яскравий вигляд.
Протягом двох років провели роботи по утепленню фасаду і покрівлі,
замінили вікна й комунікації, провели внутрішні оздоблювальні роботи,
відремонтували харчоблок, провели ремонт системи опалення. Вартість
проекту склала 1611 тис. грн.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ МЕЖІВСЬКА СЗШ №1

Межівська СЗШ №1 є осередком інтелектуальності, центром, де формуються
такі якості, як національна свідомість, свобода мислення, власна гідність,
громадська позиція готовність до трудової діяльності.
За показниками зовнішньо незалежного оцінювання за 2018 рік школа
посіла 25 місце серед навчальних освітніх закладів України.
У 2016 році школу визначено опорним закладом, в ній навчаються 452 дітей.
Роботи по Межівській СЗШ №1 розпочаті у 2017 році за рахунок коштів
обласного бюджету. У 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету
виконані роботи по реконструкції школи на суму 15987 тис. грн.
Для оснащення опорного закладу Межівська СЗШ №1 придбано
комп’ютерне обладнання, обладнання для оснащення навчальних кабінетів
фізики, хімії, біології, математики, географії.
Сьогодні школа утеплена, замінено всі вікна, де вони не поміняні, новий дах,
яскравий фасад, проведено повну реконструкцію всередині школи,
облаштовані нові сучасні туалети, нова їдальня і спортивний зал, завезені
нові меблі, інтерактивні дошки та ін.
БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ДЛЯ МІНІ-ФУТБОЛУ ЗІ
ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ПО ВУЛ. СПОРТИВНІЙ, 33-Б СМТ. МЕЖОВА

У 2017 році розпочаті роботи по будівництву спортивного майданчика по
Межівській опорній школі №1. Роботи продовжуються і у 2018 році.
Використано 8804 тис. грн коштів обласного бюджету.
Проектом передбачено професійне штучне футбольне поле, професійні
бігові легкоатлетичні доріжки, майданчики для баскетболу, волейболу,

тенісу, бадмінтону, буде забезпечено максимумом нових газонів всюди, де
раніше були ями і дірявий асфальт. Передбачено огородження стадіону,
передбачено два ряди глядацької трибуни.

Основною метою Межівського району на перспективу 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 розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця,
розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету;
збільшення капітальних інвестицій та залучення іноземних інвестицій;
зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті;
підвищення рівня та якості життя мешканців району.
В контексті Стратегії розвитку Межівського району одним з головних завдань
є збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою
соціальної політики району.
Створення у районі 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.
Збереження самобутніх традицій та культурно-історичних цінностей,
збереження культурно-духовної спадщини, створення умов для творчої
активності громадянина, формування в Україні громадянського суспільства
європейського рівня.

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.
Визначено основні напрями:
покращення управління відходам, з цією метою реалізувати проект
«Будівництво полігону у смт. Межова»;
створення умов для поліпшення стану довкілля.

1. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення
котелень на альтернативні види палива) з метою скорочення споживання
природного газу.
2. Збільшення житлового фонду району за рахунок капітальних вкладень у
будівництво та здійснення заходів по об’єкту «Нове будівництво
багатоквартирного житлового будинку по вул. Сонячній,10 А в смт. Межова».
3. Будівництво та реконструкція 28,3 км водопровідних мереж для
поліпшення якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з
централізованого водопостачання близько 15 тис. осіб у сільській місцевості:
 Будівництво водогону балка Широка – смт. Межова – 28450 тис. грн;
 Будівництво водонапірної башти в смт. Межова – 3945 тис. грн;
4. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів
обласного бюджету та місцевого бюджетів на загальну суму 57581 тис. грн.
5. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району.
6.. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та
ремонтами автодоріг загального користування.

Проведення у закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на
загальну суму 129,1 млн грн, у т.ч. :
 Реконструкція школи № 2 смт. Межова – 13,9 млн грн.
 Реконструкція ДНЗ на 115 місць по вул. Центральній, 1 Г в с. Райполе
– 58,4 млн грн.
 Реконструкція ДНЗ на 90 місць за адресою: вул. Гагаріна, 3, с. Іванівка
– 49,8 млн грн.;
 Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи
опалення та фасаду з утепленням СЗШ с. Слов’янка, вул. Шевченка, 18
– 6923 тис. грн.

Забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами
до освіти;
здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного
процесу у 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 навчальновиховному процесі та підключені до мережі Інтернет;
підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб
регіонального ринку праці;
придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів
(фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних);
створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при
діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей
до якісної дошкільної освіти в районі;
створення умов для проведення заходів професійного спрямування для
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів
загальноосвітніх навчальних закладів району.
проведення поточних ремонтів у закладах культури територіальних громад
району.
З метою стабілізації демографічних процесів через створення на території
якісних медичних послуг передбачається реалізувати проекти:
 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою:
Дніпропетровська область, Межівський район, с. Слов’янка.
 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою:
Дніпропетровська область, Межівський район, с. Іванівка

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ № 2 СМТ. МЕЖОВА
Питання реконструкції Межівської середньої ЗОШ №2 є одним з проблемних
питань розвитку освітньої галузі, оскільки у школі навчаються 232 учні,
працюють 46 вчителів та обслуговуючого персоналу. У той же час будівля
закладу перебуває у незадовільному стані та потребує термінового ремонту
і реконструкції, тому питання реконструкції будівлі є надзвичайно
необхідним і пріоритетним.

Розроблено ПКД (який складений з двох черг), отримано експертний
висновок, проведені роботи по першій черзі (побудована їдальня). Проектом
передбачено провести ремонт покрівлі, утеплити будівлю, зробити будівлю
затишною та сучасною. З метою реалізації даного об’єкту були надані
пропозиції щодо фінансування через програму «Надзвичайна кредитна
програма для відновлення України», підписана угода, але на даний час
фінансування не здійснюється.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НА 115 МІСЦЬ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНІЙ, 1 Г В С. РАЙПОЛЕ

Питання обов’язковості дошкільної освіти для дітей завжди було актуальним,
адже це, насамперед, перевага для дитини.
В колективі дитина вчиться узгоджувати свої інтереси з іншими, формувати
почуття дружби, взаємодопомоги, взаємоповаги і підтримки, вчиться
спілкуватися, знаходити правильне рішення і вихід з будь-яких життєвих
обставин. У той же час існуюча мережа дошкільних навчальних закладів у с.

Райполе не в повній мірі задовольняє освітні потреби населення.
Спостерігається перевантаження груп у функціонуючому дитячому садку та
існує черга, дитячий садочок у с. Райполе розташований у приватній садибі,
ігрові кімнати малі та не дуже освітлені.
Тому розроблено ПКД та надані пропозиції щодо будівництва і реконструкції
дитячого садка у с. Райполе. Виділено земельні ділянки та проведено
експертизи ПКД. Будівля планується двохповерхова.
За проектом, будівля матиме сучасний, яскравий вигляд, проведуть
благоустрій прибудинкової території, облаштують ігровий майданчик з
гойдалками, прокладуть пішохідні доріжки, висадять дерева та квіти.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 90
МІСЦЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГАГАРІНА, 3, С. ІВАНІВКА

У с. Іванівка дошкільний заклад зовсім відсутній. Дітей підвозять до дитячого
садка с.Новопавлівка Межівського району, Дніпропетровської області, який
знаходиться на відстані 16 км та до с. Гаврилівка Покровського району,
Дніпропетровської області, який знаходиться на відстані 11 км.
Прийнято рішення щодо розроблення ПКД та надані пропозиції щодо
реконструкції дитячого садка у с. Іванівка, виділено земельну ділянку,
виготовлено ПКД та проведено експертизи ПКД.
За проектом, будівля матиме сучасний, яскравий вигляд,
проведуть
благоустрій прибудинкової території, облаштують ігровий майданчик з
гойдалками, прокладуть пішохідні доріжки, висадять дерева та квіти.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ФАСАДУ
З УТЕПЛЕННЯМ СЗШ С. СЛОВ’ЯНКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18
Слав’янська середня школа є однією з шкіл району, яка працює на повну
потужність відповідно до проекту. Школа побудова та введена в
експлуатацію у 1968 році. За період експлуатації у школі не проводились
капітальні ремонти, які терміново потрібні. Найболючішою проблемою

застарілої двоповерхової будівлі є покрівля. Проектом передбачено ремонт
покрівлі, утеплення фундаменту та будівлі школи.

Станом на 01 грудня 2018 року у школі навчаються 243 дітей, працюють
38 вчителів та обслуговуючого персоналу, на перспективу чисельність учнів
не зменшиться. Крім того на базі закладу у майбутньому можливо створення
опорної школи.
БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЙ НА 1-2 ЛІКАРЯ З ЖИТЛОМ
В С. СЛОВ’ЯНКА ТА ІВАНІВКА
Основними пріоритетами розвитку охорони здоров’я у 2019 – 2021 роках
передбачається реалізація об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017
року № 983.

Реалізація вищезазначених проектів спрямована на покращення стану
первинної ланки медицини у селах Слов’янці та Іванівці, де чисельність
населення становить 3036 та 980 осіб відповідно. Реалізація проекту
підвищить якість та доступність медичних послуг, максимально наблизить
медичне обслуговування до кожного пацієнта.
Роботи по вищезазначених проектах розпочаті у листопаді 2018 року.

БУДІВНИЦТВО ВОДОНАПІРНОЇ БАШТИ В СМТ. МЕЖОВА

Основна проблема, на розв’язання якої спрямований вищезазначений
проект – це відсутність стабільного централізованого господарсько-питного
водопостачання в смт. Межова.
Спроектований
комплекс
споруд
призначений
для
стабільного
господарсько-питного водопостачання смт. Межова.
Будівництво водонапірної башти додатково сприятиме постійному тиску
подачі води у розвідні мережі смт. Межова та покращить якість питної води.
Джерелом водопостачання буде служити існуючі чотири свердловини,
розташовані у балці Широка Межівського району.
БУДІВНИЦТВО ВОДОГОНУ БАЛКА ШИРОКА – СМТ. МЕЖОВА

Проект розроблено з метою стабільного господарсько-питного
водопостачання смт. Межова, містить у собі будівництво магістральної
мережі загальною довжиною 28,3 км по селах району: Веселе, Тарасівка,
Богданівка, Антонівське та смт. Межова (загальна чисельність населення
понад 15 тис. осіб).

РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Першочерговим напрямком у даній сфері передбачається нове будівництво
багатоквартирного житлового будинку по вул. Сонячній,10 А в смт. Межова.
Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечити житлом молодих
спеціалістів, учасників АТО та інших осіб, які потребують покращення
житлових умов. Будівництво чотирьохповерхового будинку у смт. Межова
передбачає 28 квартир загальною площею 1514 м² та 167 м² літніх
приміщень. Новобудова на два під’їзди. За проектом, облагородять і
прибудинкову територію: облаштують дитячі майданчики, прокладуть
пішохідні доріжки, висадять дерева та квіти.

ДОДАТОК

водопостачання

Будівництво водогону балка Широка –
смт. Межова

водопостачання

Будівництво водонапірної башти в смт.
Межова

дитячі садки

Реконструкція дошкільного навчального
закладу на 115 місць по вул. Центральній,
1Г в с. Райполе

дитячі садки

Реконструкція дошкільного навчального
закладу на 90 місць за адресою: вул.
Гагаріна, 3, с. Іванівка

дитячі садки

Будівництво ДНЗ на 80 місць по вул.
Б.Хмельницького, 7а, с.Слов’янка

дороги

Капітальний ремонт дороги О041405
Гаврилівка-Іванівка-Новопавлівка км
4+990 — км 22+560

житлове
будівництво

Нове будівництво багатоквартирного
житлового будинку по вул. Сонячній,10 А
в смт. Межова

охорона
здоров’я

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Слов'янка, вул.
Богуна, 8
Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Іванівка, вул.
Центральна, 64
Реконструкція КЗ освіти «Межівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів №2» по Спортивна, 33

охорона
здоров’я
школи
школи

школи
школи

Термомодернізація будівлі. Капітальний
ремонт покрівлі, системи опалення та
фасаду з утепленням СЗШ с. Слов’янка,
вул. Шевченка, 18
Капітальний ремонт РКЗО «Межівська
СЗШ № 1» (дві філії) вул. Учительська, 7,
смт Межова
Реконструкція стадіону РКЗО «Межівська
СЗШ № 1» (дві філії) вул. Учительська, 7,
смт Межова

Забезпечення якісним водопостачанням
15000 мешканців територіальної
громади району. Довжина водогону 28,3
км
Забезпечення якісним водопостачанням
15000 мешканців територіальної
громади району
Створення належних умов для
комфортного перебування 115 дітей та
12 вихователів у навчально-виховному
закладі
Створення належних умов для
комфортного перебування 90 дітей та 9
осіб вихователів у навчально-виховному
закладі
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Будівництво чотирьохповерхового
будинку у смт. Межова передбачає 28
квартир загальною площею 1514 м² та
167 м² літніх приміщень Орієнтовна
кількість отримувачів вигод – до 100 осіб
Покращення медичних послуг для 3000
мешканців сільської ради
Покращення медичних послуг для 1000
мешканців сільської ради
Створення належних умов для
комфортного перебування 232 учнів, 46
вчителів у навчально-виховному закладі
Створення належних умов для
комфортного перебування 243 учнів, 38
вчителів та обслуговуючого персоналу 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.

