Нікопольщина багата корисними копалинами. Світове значення мають
родовища марганцевої руди. Є запаси бокситів, вапняків, гранітів, золота.
Район відноситься до південного посушливого, теплого агропромислового
регіону. Розташований в степовій зоні, площа лісів в загальній площі
території – 4%. Ґрунти чорноземні. Клімат – помірно-континентальний. Літо
в основному жарке і сухе, зима м’яка і малосніжна. Основні породи дерев –
дуб, біла акація, клен.

Станом на 01 серпня 2018 року: постійне населення – 40008 осіб, наявне
населення – 39818 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників на
підприємствах району (з чисельністю 10 та більше осіб) становила 6347 осіб
станом на 01 жовтня 2018 року. За січень-листопад 2018 року: перебувало на
обліку в міськрайцентрі зайнятості – 1645 чол., працевлаштовані – 753 чол.,
число безробітних на кінець звітного періоду – 389 чол.

Питома вага району в економіці області: промисловість – 0,5%, капітальні
інвестиції – 1,3%, прямі іноземні інвестиції – 0,1%. До найбільших
промислових підприємств району належать: ВАТ «Новопавлівський
гранітний кар'єр» та ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський». Також на
території району знаходяться промислові майданчики та кар’єри
ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат».

Аграрний сектор займає провідне місце в економіці району. Район займає
2 місце в області з питомої ваги по виробництву сільськогосподарської
продукції. У сільськогосподарському виробництві використовується
118,879 тис. га сільгоспугідь, в тому числі 108,959 тис. га ріллі. Вся земля
обробляється зусиллями 33 сільськогосподарських товариств, 21 приватним
підприємством, 52 фермерськими господарствами.

За 2017 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел
фінансування, без податку на додану вартість, освоєно капітальних інвестицій
351,176 млн грн (до загального обсягу по області – 0,9%), на 1 особу –
8608,5 грн.

У 2018 році кількість малих підприємств на 10 тис. населення становило
38 од., середніх – 3 од.
На кінець 2018 року кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців
становитиме 780 осіб.
Питома вага продукції, реалізованої малими підприємствами в загальному
обсязі виробництва – 15,9%, середніми – 28,1%.
Серед зареєстрованих суб’єктів господарювання, крім зареєстрованої
торгівельної діяльності, найбільш привабливими та новими напрямками
підприємницької діяльності є роботи з завершеного будівництва,
виробництво дверей та віконних блоків, виробництво паперової тари,
діяльність у сфері спорту та розваг, діяльність барів, діяльність у сфері
пенсійного страхування, послуги салонів краси, послуги з надання аудиту та
посилкова торгівля.

У 2015-2017 роках створено 4 ОТГ: Червоногригорівська селищна рада –
13,1тис. осіб, Чкаловська сільська рада – 3,2 тис. осіб, Лошкарівська сільська
рада –3,7 тис. осіб, Першотравневська – 4,0 тис. осіб. У листопаді 2018 року
Шолоховська сільська рада (перша в області) приєдналася до міста
обласного значення – об’єднаної громади м.Покров.
4 сільські ради (Покровська, Криничуватська, Новософіївська, Приміська –
загальна чисельність – 13,1 тис. осіб) залишаються не об’єднаними.

З метою забезпечення дітей Нікопольського району освітніми послугами в
районі функціонує 20дошкільних, 1 опорних заклади, 1 філія,
22 загальноосвітніх закладів, 4 позашкільних заклади та Інклюзивноресурсний центр.
У Чкаловській ОТГ створений 1 Комунальний опорний навчальний заклад
«Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ступенів» та 1 філія «ЗОШ с. Південне».
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком
від 2 до 18 років на здобуття освіти керівництвом району в Олексіївській та
Приміській ЗОШ I-III ступенів відкрито 6 інклюзивних класів для 7 дітей,
відповідно до заяв та висновків ПМПК (Приміська ЗОШ – 1 клас, Олексіївська
ЗОШ – 5 класів). У Комунальному опорному навчальному закладі
«Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ступенів» відкрито один інклюзивний клас, у якому
навчається 3 дитини.
Створено
комунальної
установи
«Інклюзивно-ресурсний
центр»
Нікопольської районної ради на базі Олексіївської ЗОШ І-ІІ Іст. Проведено
облаштування приміщення, комплектування кадрів.

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 фасадів, стін тощо.
І цьому є підтвердження вже сьогодні:
 у Лошкарівському ДНЗ «Барвінок» встановлено модуль з пролізним
котлом на біопаливі (2014-2015 роки), загальна вартість проекту
258,9 тис. грн;
 проведено реконструкцію покрівлі та утеплення фасадів будівлі
КЗ ДНЗ «Ясла-садок «Барвінок» с. Лошкарівка – 1953,803 тис. грн;
 проведено капітальний ремонт спортивної зали Лошкарівської ЗОШ –
618,6 тис. грн;
 проведено капітальний ремонт дитячого садочка в с. Павлопілля
(2018-2019 роки) – 20000 тис. грн;
 проведено капітальний ремонт КЗ «Кам’янський заклад дошкільної
освіти (ясла-садок) «Веселка» (утеплення фасадів мінеральними
плитами з упорядженням декоративним розписом, ремонт ганків),
загальна вартість проекту 1400,0 тис. грн;
 проведено
капітальний
ремонт
будівлі
КЗ
«Веселка»
в
с.Першотравневе (переобладнано літні веранди під групові та
часткова заміна віконних заповнень, ремонт покрівлі, крилець,
утеплення фасадів), загальна вартість робіт 693,4 тис. грн; також в
цьому закладі зроблено поточний ремонт спортивної зали на
165 тис. грн;
 проведено капітальний ремонт по заміні віконних заповнень, двірних
блоків, вхідних ганків, системи опалення, покрівель і інше у дошкільних
навчальних закладах с.Чистопіль «Колобок», с.Борисівка «Колобок»,
с.Дмитрівка «Колобок», с.Південне «Золотий півник», загальна
вартість робіт 3,480 млн грн;
 встановлено модульну котельну з двома котлами на твердому паливі
паралельно працюючий газовій у Кам’янській ЗОШ Червоногигорівської
селищної ради, загальна вартість 495,8 тис. грн;
 протягом 2015-2018 років проводились капітальні ремонти ЗОШ
району з заміною віконних заповнень, дверних блоків (Новоіванівська,
Чистопільська, Павлопільська, Капулівська, Покровська, Чкаловська,
Придніпровська, Червоногригорівська, Лошкарівська, Новософіївська,
Першотравневська, Шолоховська і інші), встановлено 535 вікон,
замінено 14 дверей.
 проводиться капітальний ремонт даху у КЗ ЗСО с Першотравневе на
1,5 млн грн.
Загалом же за період 2015-2018 року на капітальні та поточні ремонти
закладів освіти витрачено: 2015 рік – 3780,5 тис. грн; 2016 рік – 4292,1 тис. грн,
2017 рік – 5396,7 тис. грн; 2018 рік – 18646,0 тис. грн.

Нікопольський район має два медичних підприємства, а саме Комунальне
некомерційне підприємство «Нікопольський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та Комунальний заклад «Нікопольська
центральна районна лікарня» ДОР».
Комунальне некомерційне підприємство «Нікопольський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» має 15 амбулаторій загальної
практики сімейної медицини та 11 – фельдшерсько-акушерських пунктів, які
знаходяться на сільських адміністративних територіях, одна амбулаторія
загальної практики сімейної медицини знаходиться у смт.Червоногригорівка.
За 2015-2018 роки виконані поточні ремонти по заміні вікон, дверей,
покрівель на 11 об’єктах охорони здоров’я району, використано близько
850,0 тис. грн.
В районі розпочато будівництво нових сучасних амбулаторій з житлом для
лікарів в селах Придніпровське, Південне, Чистопіль та Чкалове.
Комунальний заклад «Нікопольська центральна районна лікарня» ДОР» має
200 лікарняних ліжок. Надає профілактичну, консультативно-діагностичну,
лікувальну, стаціонарну допомогу мешканцям Нікопольського району на
сьогоднішній день це – 40607 осіб, з них дітей до 17 років – 7665. А також у
зв’язку з розширенням територіального простору обслуговування –
мешканцям міст Нікополь, Марганець, Покров.

За кошти обласного, місцевих бюджетів, коштів підприємств з метою
популяризації спорту та здорового способу життя у 2016-2018 роках
реалізовувались проекти:
 «Будівництво стадіону (відкритого з трибунами) в с.Покровське»
Покровської сільської ради, освоєно 7166,9 тис. грн, кошти бюджету
сільської ради;
 «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в
с.Кам’янське
Червоногригорівської
селищної
ради,
освоєно
1469,1 тис. грн, кошти бюджету сільської ради;
 у 2018 році розпочато будівництво сучасного стадіону в
с.Придніпровське Червоногригорівської селищної ради, загальна
вартість проекту 23052,2 тис. грн (будівництво ведеться за рахунок
коштів обласного бюджету).

В районі функціонує 50 закладів культури: 17 сільських будинків культури,
1 селищного будинку культури, 8 сільських клубів, 2 музеї, 22 бібліотек,
1 районна дитяча музична школа, 1 організаційно-методична служба.
Значну увагу приділено і зовнішньому вигляду артистів району, так у
2017- році на одяг колективів району було виділено 56 тис. грн; у 2018 році
– 68 тис. грн.

За рахунок обласної Дніпропетровської бібліотеки книжковий фонд
селищної та сільських бібліотек поповнився на 1189 примірника на суму
22 тис. грн, за рахунок коштів селищної та сільських рад на суму 18 тис. грн
була зроблена підписка періодичних видань та закуплено книг на 4 тис. грн.

З 68 населених пунктів Нікопольського району, в яких проживає 41 тис.
мешканців, на кінець 2018 року централізоване водопостачання
забезпечено в 13 населених пунктах (19,2%) з населенням 22,5 тис. осіб (54,9%).
Щодо
підключення
населених
пунктів
до
централізованого
водозабезпечення:
Покровською сільською радою за рахунок місцевого бюджету реалізовані
проекти:
 «Будівництво підвідного водогону та розвідних мереж в с. Капулівка»,
термін реалізації (2014-2018 роки), введено 5,735 км – підвідних мереж,
24,219 км – розвідних мереж, поліпшено умови 1820 особам.;
 «Реконструкція станції питної води у с.Покровське» загальною
вартістю 5,328 млн грн, термін реалізації (2016-2018 роки). Даний
проект дав можливість мешканцям с. Покровське та с. Капулівка
користуватись більш якісною питною водою (4308 осіб);
 «Будівництво підвідного водогону до меморіалу І. Сірка» довжиною
1,445 км, вартість 434,8 тис. грн. Видатна історична пам’ятка
культури, яку щорічно відвідують тисячі туристів з України та
зарубіжжя відтепер має питну воду.
Чкаловською сільською радою (ОТГ) реалізовано проекти:
 «Будівництво підвідного водогону до с.Чкалове», загальна вартість
робіт 6432,5 тис. грн, введено 11 км магістрального водогону та
підкачуючи станцію, встановлено водонапірну башту, термін
реалізації проекту 2014-2016 роки;
 «Реконструкція магістрального водогону від м. Нікополь до с.
Південне» вартістю майже 31000,0 тис. грн. Проектом передбачено
проведення заміни 7,9 км металевої труби на металопластикові.
Роботи розпочаті у грудні 2017 року, тривають наразі, фінансування
– обласний бюджет.
Всього за 2015-2018 роки селищною та сільськими радами виконано
капітальних робіт з нового будівництва, реконструкції, ремонтів об’єктів
водопостачання на загальну суму 87,7 млн грн.
З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії
та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді
2015-2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення
із застосуванням енергозберігаючих технологій у населених пунктах
селищної та сільських рад району, відновлено та збудовано 93,19 км ліній
вуличного освітлення, освоєно 12,3 млн грн.

Під постійним контролем райдержадміністрації знаходяться питання
своєчасного забезпечення постачання енергоносіїв у район і своєчасних
розрахунків за їх споживання. З боку райдержадміністрації вживаються
заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій та переведення
на альтернативні види палива бюджетних установ району та підприємств
різних форм власності.
За рахунок місцевих бюджетів у 2017-2018 роках виконані наступні заходи:
 удосконалення системи опалення СБК с. Першотравневе з
переведенням 1 котла з природного газу на паливо з відходів
сільськогосподарського виробництва (біомаса) – 1090,80 тис. грн;
 переведення системи опалення СБК с. Південне з природного газу на
УФО-обігрівачі – 1640,70 тис. грн;
 переведення приміщень сільських ФАПів (33 одиниці) з газового
опалення на електричне – 675,88 тис. грн.
За рахунок власних коштів підприємств та інвестицій на території району
реалізуються наступні проекти:
 Будівництво енергетичного комплексу з виробництва теплової та
електричної енергії з використанням відходів сільськогосподарського
виробництва (біомаса та курячий послід) потужністю 25 МВТ,
вартість проекту – 271,8 млн грн, реалізовує ТОВ «Птахокомплекс
Дніпровський»;
 будівництво сонячної електростанції за межами населених пунктів
на території Приміської та Чкаловської сільських рад потужністю
200 МВт, вартість проекту 7750,0 млн грн, реалізовує проект
ТОВ «ДТЕК Солар-фарм І»;
 будівництво сонячної електростанції за межами населених пунктів
на території Покровської сільської ради потужністю 200 МВт,
вартість проекту 7455,0 млн грн., реалізовує проект ТОВ «ДТЕК
Соларфарм ІІІ»;
 будівництво сонячної електростанції за межами населених пунктів
на території Приміської сільської ради Нікопольського району
потужністю 30 МВт, вартість проекту 1065,0 млн грн., реалізовує
проект ТОВ «Нікополь-Еліос».
Загальний обсяг інвестиції у альтернативну енергетику району складає
16270,0 млн грн.

Протягом 2017-2018 років виконані роботи по проектах:
 «Укріплення берега Каховського водосховища в межах с. Капулівка»,
проект реалізовувався Покровською сільською радою, з сільського
бюджету витрачено 1811,77 тис. грн, здійснено відсипання 0,317 км
берегової смуги для запобігання руйнівній силі води та недопущення

руйнування берегу та, як наслідок, руйнування приватних
домоволодінь мешканців населеного пункту.
 «Капітальний ремонт водовідвідного каналу поверхневого стоку з
метою захисту від шкідливої дії вод західної частини с. Чкалове
Нікопольського району», (вартість – 1498,70 тис. грн);
 «Капітальний ремонт водовідвідного каналу поверхневого стоку
вздовж пров. Крутий з метою захисту від шкідливої дії вод західної
частини с. Чкалове Нікопольського району», (вартість – 1487,30 тис.
грн);
 «Капітальний ремонт водовідвідного каналу поверхневого стоку з
метою захисту від шкідливої дії вод південно-західної частини
с. Чкалове Нікопольського району», (вартість – 1496,30 тис. грн).

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано
капітальні та поточні ремонти доріг місцевого значення:
у 2015 році – 53,47 тис.м2, на суму 14,5 млн грн; у 2016 році – 99,11 тис. м2, на
суму 28,4 млн грн, у 2017 році – 87,24 тис.м2, на суму 30,3 млн грн,
у 2018 році – 71,34 тис. м2 на суму 25,1 млн грн.

Аграрний сектор займає провідне місце в економіці району.
У сільськогосподарському виробництві використовується 118,879 тис. га
сільгоспугідь, в тому числі 108,959 тис. га ріллі.
Вся земля обробляється зусиллями 33 сільськогосподарських товариств,
21 приватним підприємством, 52 фермерськими господарствами.
Сільськогосподарськими підприємствами району за період 2015-2018 роки
на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано 65,457 млн грн, а
саме всього придбано 96 одиниць, в т.ч. 18 тракторів, 4 комбайни та
74 одиниці іншої техніки.

В районі діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою
діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 38 адміністративних послуг.

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної
операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 200 чоловік
учасників АТО.
З 2016 року розпочато роботу щодо виготовлення проектів землеустрою з
відведення земельних ділянок для ведення сільського господарства
учасникам АТО за рахунок коштів обласного бюджету. За 2016-2017 роки
виготовлено 292 проекти, у 2018 році замовлено 43 проекти.

Перша пожежна частина у 2017 році відкрита на території Покровської
сільської ради в с.Покровське, вартість об’єкту 1420,3 тис. грн (кошти
сільського бюджету Покровської сільської ради).
Непрацююча котельня переобладнана на сучасну пожежну частину з
диспетчерською, гаражем для нової сучасної пожежної машини, учбовими
класами, їдальнею, місцями для відпочинку, роздягальне, душовою кімнатою
та іншими зручностями. Замінено покрівлю шифера на металочерепицю
215,5 м2, улаштовано водостоки, утеплення фасаду 301 кв.м., проведено
водопостачання та каналізаційний колодязь, освітлення, придбана
спеціалізована пожежна машина.
Забезпечено цілодобовий протипожежний та поліцейський захист
мешканців Покровської громади в кількості 4,6 тис. осіб та поряд
розташованих громад Приміської (5 тис. осіб) та Шолоховської (3,3 тис. осіб)
громад.

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ (ВІДКРИТОГО З ТРИБУНАМИ)
В С. ПОКРОВСЬКЕ

Початок будівництва: 2016 рік, введення в експлуатацію – вересень
2017 року. Вартість об’єкту: 7166,9 тис. грн місцевого бюджету.
Сучасний футбольний стадіон і повноцінний спортивний комплекс:
футбольне поле 690 м2, улаштувано покриття для бігових доріжок, сектор для
легкоатлетичних стрибків, площадки для волейболу, великого тенісу та
настільного тенісу 3318 м2, встановлено крісла пластмасові в кількості 387 шт,
збудовано господарську будівлю та будівлю санвузла, збудована трибуна з
навісом, встановлено 10 тренажерів.

Село Покровське здатне приймати та проводити спортивні змагання різного
рівня, а у мешканців громади (5 тис. осіб) з’явилася можливість для занять
спортом. Подібні об’єкти інфраструктури є не в кожному місті, а для сільської
місцевості – це справжнє досягнення.
БУДІВНИЦТВА ЛІНІЇ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП ПО ВУЛ. ВИШНЕВА С. КРИНИЧУВАТЕ
Період впровадження: 2017-2018 роки. Вартість реалізованих за цей період
проектів – 445,55 тис. грн, все за рахунок місцевого бюджету
Криничуватської сільської ради. Збудовано 1,33 км нових електроліній
зовнішнього освітлення, встановлено 28 енергозберігаючих ламп,
покращено умови проживання для 116 мешканців цієї вулиці.

Всього за період 2015-2018 років реалізовані проекти з реконструкції
зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у
населених пунктах селищної та сільських рад району, відновлено та
збудовано 93,19 км ліній вуличного освітлення, освоєно 12,3 млн грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
В С. ПОКРОВСЬКЕ

Початок будівництва та введення в експлуатацію: 2017 рік. Вартість об’єкта:
1420,3 тис. грн.

Перша сільська пожежна частині відкрита на території Дніпропетровської
області у цьому столітті. Непрацююча котельня переобладнана на сучасну
пожежну частину з диспетчерською, гаражем для нової сучасної пожежної
машини, учбовими класами, їдальнею, місцями для відпочинку,
роздягальнею, душовою кімнатою та іншими зручностями. Замінено
шиферну покрівлю на металочерепицю 215,5 м 2, улаштовано водостоки,
утеплення фасаду 301 м2, проведено водопостачання та каналізаційний
колодязь, улаштовано освітлення.
Необхідність створення місцевого пожежного підрозділу була обумовлена
тим, що рятівникам з міста Нікополь необхідно було долати велику відстань
до Покровської сільської ради, й вони не завжди вчасно встигали на
допомогу. Зараз час реагування на виклик суттєво скорочений. Крім того,
13 мешканців села отримали стабільну роботу. Забезпечено цілодобовий
протипожежний та поліцейський захист мешканців Покровської громади в
кількості 4,6 тис. осіб та поряд розташованих громад Приміської (5 тис. осіб)
та Шолохівської (3,3 тис. осіб) громад.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ В ДНЗ
«БАРВІНОК» В С. ЛОШКАРІВКА

Проект реалізовано згідно трьохсторонньої угоди між Дніпропетровською
обласною радою, Фондом Східна Європа та підрядною організацією
ТОВ «Imac-2005» (Дніпро).
Впроваджено енергозберігаючі заходи із заміною вікон та дверей, ремонтом
покрівлі, утепленням фасаду і встановленням модулю з піролізним котлом на
біопаливі. Загальна вартість об’єкта – 2212,7 тис. грн.
Забезпечення належного температурного режиму в опалювальний період в
закладі для 40 дітей, 14 осіб персоналу та батьків. Зниження рівня
захворюваності у дітей. Комфортні умови для перебування дітей та умов
праці персоналу. Створено умови для повноцінного розвитку дитини,
забезпечення безпечних та нешкідливих умов виховання та навчання дітей.

БУДІВНИЦТВРО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ В
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМУ СКВЕРІ «МРІЯ» В С. КАМ'ЯНСЬКЕ
Рік будівництва та введення в експлуатацію: 2017 рік. Вартість об’єкта:
1469,1 тис. грн.
Відкритий стадіон зі штучним покриттям для міні-футболу. Навколо
облаштовано сквер «Мрія» з альтанками, зручними лавками. Тепер це
улюблене місце усіх мешканців села Кам’янське та й всієї ОТГ.

Створено умови для задоволення потреб мешканців у зміцнені здоров’я та
фізичного розвитку, продовження традицій та поновлення слави футболу в
Нікопольському районі, популяризації спорту серед школярів, формування
гармонійно розвинених, фізично, психічно, соціально і духовно здорових
майбутніх громадян.

Головною метою розвитку Нікопольського району є стабільне покращення
якості життя всіх верств населення. Спрямування об’єднаних зусиль влади,
бізнесу та громади на збереження та розвиток економічного потенціалу,
гуманітарної і соціальної інфраструктури, традицій Нікопольського району
задля покращення життя сільських мешканців кожної територіальної
громади.
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.

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 туризму.

створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення
додаткових коштів в економіку та соціальну сферу громад району;
реалізація пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного
розвитку громад району, спрямованих насамперед на підвищення життєвого
рівня населення та створення комфортних умов проживання на селі, в першу
чергу: продовження будівництва та реконструкції водопровідних мереж,
мереж зовнішнього освітлення, ремонту доріг комунальної власності,
проведення реконструкції та капітальних ремонтів дитячих дошкільних
навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів охорони здоров’я та
культури, здійснення природоохоронних заходів;
забезпечення комфортних умов проживання населення району та
переселенців,
надійне функціонування систем
життєзабезпечення
населення;
підвищення якості соціальних послуг;
підвищення якості адміністративних послуг.
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. Проаналізувавши
виклики та ризики району визначено такі основні напрями:
захист від підтоплення територій;
покращення управління відходами;
створення умов для поліпшення стану довкілля.

1. Будівництво та реконструкція 76 км водопровідних мереж для поліпшення
якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з
централізованого водопостачання близько 10 тис. осіб у сільській місцевості:

 будівництво розвідних водопровідних мереж в селах Дмитрівка,
Борисівка, Привільне Червоногригорівської селищної ради на суму –
19,3 млн грн;
 будівництво розвідного водопроводу в смт.Червоногригорівка
Червонгригорівської селищної ради на суму – 8,8 млн грн;
 реконструкція
водопровідної
мережі
в
с.Першотравневе
Першотравневської сільської ради на суму – 12,3 млн грн;
 реконструкція водопровідних мереж в селі Чкалове Чкаловської
сільської ради на суму – 10,6 млн грн;
 реконструкція водопровідних мереж в селі Південне Чкаловської
сільської ради на суму – 8,3 млн грн.
2. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів
обласного бюджету та місцевого бюджетів у 30 населених пунктах на
загальну суму 110,0 млн грн.
2.1. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району.
2.2. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та
ремонтами автодоріг загального користування.
3. Здійснення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, а саме:
 Реконструкція нежитлової будівлі під пожежне депо, відділ поліції та
центр надання адміністративних послуг в с.Чкалове Чкаловської
сільської ради на суму 5,9 млн грн.

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на
загальну суму 146,3 млн грн, в.т.ч. :
у закладах освіти – на 70,2 млн грн, у тому числі:
 капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих заходів:
заміна віконних заповнень у Шевченківській ЗОШ Лошкарівської
сільської ради – 2500,0 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі, реконструкція котельні Лошкарівської
ЗОШ Лошкарівської сільської ради – 6200,0 тис. грн;
 капітальний ремонт покрівлі Павлопільської ЗОШ Лошкарівської
сільської ради – 2500,0 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі Чкаловської ЗОШ Чкаловської сільської
ради – 49,7 млн грн;
 капітальний ремонт покрівлі Кам’янської ЗОШ Червоногригорівської
селищної ради – 1352,9 тис. грн;
 капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих заходів:
заміна віконних заповнень у Новософіївській ЗОШ – 681,9 тис .грн;
 реконструкція покрівлі Покровської ЗОШ Нікопольського району –
1006,4 тис. грн;
 реконструкція покрівлі, ремонт системи теплопостачання з заміною
котлів Веселівської ЗОШ Нікопольського району – 2500,0 тис. грн;
 капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих заходів:

заміна віконних заповнень в Олексіївській ЗОШ – 2139,2 тис. грн;
 капітальний ремонт системи теплопостачання Капулівської ЗОШ –
800,0 тис. грн;
 утеплення фасаду будівлі КЗ ДНЗ «Калинка» в с.Новософіївка –
337,7 тис. грн;
 капітальний ремонт даху будівлі КЗ «Придніпровський ДНЗ «Теремок»
Червоногригорівської селищної ради – 457,2 тис. грн.
у закладах культури – на 26,4 млн грн, у тому числі:
 капітальний ремонт опалення будівлі будинку культури в
с.Новософіївка Нікопольського району – 300,0 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі в с.Криничувате – 1458,8 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі сільського клубу в с.Шевченкове
Павлопільської сільської ради – 1389,4 тис. грн;
 реконструкція сільського будинку культури в с.Павлопілля
Лошкарівської сільської ради – 20,0 млн грн;
 капітальний
ремонт
будівлі
будинку
культури
в
смт.Червоногригорівка – 3523,6 тис. грн.
у закладах охорони здоров’я – на 49,8 млн грн, у тому числі:
 реконструкція покрівлі Покровської амбулаторії ЗПСМ Покровської
сільської ради – 899,9 тис. грн;
 реконструкція котельні Червоногригорівської амбулаторії ЗПСМ –
2100,0 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі Приміської амбулаторії ЗПСМ –
2000,0 тис. грн; Дмитрівської амбулаторії ЗПСМ Червоногригорівської
селищної ради – 2500,0 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі Олексіївської амбулаторії ЗПСМ
Приміської сільської ради – 2100,0 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі фельдшерського пункту в с.Криничувате
– 2100,0 тис. грн;
 будівництво 4-х амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом в селах
Чистопіль, Чкалове, Південне, Придніпровське – 38,1 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 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;
придбання 116 од. комп’ютерів;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів
загальноосвітніх навчальних закладів району.
Будівництво очисних споруд і мереж для підвищення надійності роботи
систем життєзабезпечення в територіальних громадах району, а саме:
 будівництво очисних споруд в с.Першотравневе на суму 2300,0 тис.
грн;
Здійснення заходів з берегоукріплення Каховського водосховища у межіх
населених пунктів району, а саме:
 капітальний ремонт берегозахисну смт. Червоногригорівка на суму
3700,0 тис. грн;
 капітальний ремонт берегозахисту с.Покровське на суму 4620,0 тис.
грн.
Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарногігієнічного стану населених пунктів.
Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та
тваринних ресурсів.
Удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі
моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища
із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем).

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В НІКОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Майже 750 тисяч панелей загальною потужністю 200 МВт. У Нікопольському
районі Дніпропетровської області зводять нову сонячну електростанцію.
Після завершення будівництва вона обіцяє стати найпотужнішою в Україні та
ввійти до ТОП-3 найбільших у Європі. «Зелений проект» вартістю 230 млн
євро втілюють власним коштом український і китайський інвестори (China
Machinery Engineering Corporation (CMEC)).

400-гектарний будівельний майданчик – поблизу села Старозаводське
Приміської сільської ради. Роботи ведуться на місці відпрацьованого кар’єру,
землі якого непридатні для сільського господарства.

Загалом буде до 750 тис. сонячних панелей. Також змонтують 80 інверторних
станцій із силовими трансформаторами й розподільними пристроями.
Модулі китайського виробництва зможуть забезпечити електрикою
100 тисяч домівок та підприємств. Крім того, інвестори обіцяють створити
нові робочі місця – зростуть надходження до місцевих бюджетів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД ПОЖЕЖНЕ ДЕПО, ВІДДІЛ
ПОЛІЦІЇ ТА ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В
С.ЧКАЛОВЕ
Початок будівельних робіт 2019 рік, введення в експлуатацію – 2020 рік.
Вартість об’єкта – 5851,0 тис. грн, у т.ч. кошти місцевого бюджету –
531,0 тис. грн.

Забезпечення населення громади 3,0 тис осіб цілодобовим пожежним та
правоохоронним захистом. Зручність та доступність отримання найбільш
затребуваних
адміністративних
послуг уЦНАПі.
Загальна
площа
реконструкції 603,0 кв.м.

БУДІВНИЦТВО 4-Х МЕДАМБУЛАТОРІЙ НА 1-2 ЛІКАРІВ З ЇХ
ПРОЖИВАННЯМ НА МІСЦІ У СЕЛАХ ПІВДЕННЕ, ЧКАЛОВЕ,
ПРИДНІПРОВСЬКЕ ТА ЧИСТОПІЛЬ

Кожна амбулаторія вміщує: 2 кабінети лікарів, кімнати для щеплень та
процедур, зони реєстрації та очікування, ін. санітарні та технічні кімнати,
житло для лікарів. Амбулаторія може приймати до 30 пацієнтів на день.
Доступна для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Каркасне
будівництво чи другий варіант - цегла або піноблок.
Охоплення сучасними медичними послугами мешканців 3-х громад з
чисельністю 8,7 тис. осіб. Покращення медичного обслуговування на селі.
БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ В С. ПРИДНІПРОВСЬКЕ

Загальна площа 0,75 га, облаштують покриття із штучної трави, встановлять
футбольні ворота. Розмітку футбольного поля облаштують із штучної трави
білого кольору. По краю ігрової зони передбачено щебеневе та
асфальтобетонне покриття. Вздовж південної сторони поля розмістять
мобільні трибуни для глядачів на 260 місць. Між мобільними трибунами
розмічають місця для глядачів, що користуються інвалідними візками.
Вздовж проїжджої частини вулиці Вузлової заплановано майданчик
тимчасового паркування для легкових автомобілів для відвідувачів стадіону.

Також передбачена будівля де розміститься дві роздягальні, судійська
кімната, медпункт, кімната охорони, санвузли для персоналу та відвідувачів.
Входи в будівлю роздягальні будуть обладнані пандусами для інвалідних
візків. Передбачені світлова та звукова інформаційна сигналізація.
Сучасний спортивний комплекс – це турбота про здоровий спосіб життя
підростаючого покоління. Охоплення спортом дітей та дорослого населення
(3,5 тис. осіб) Червоногригорівської громади. Вартість об’єкту – 23,1 млн грн.
БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ В СМТ.
ЧЕРВОНОГРИГОРІВКА, СЕЛАХ ДМИТРІВКА, БОРИСІВКА, ПРИВІЛЬНЕ

Червоногригорівською селищною радою планується реалізувати у
2019-2022 роках 4 проекти щодо водозабезпечення понад 6,8 тис. мешканців
сіл громади якісною питною водою, шляхом прокладення 35 км загальної
довжини розвідних мереж по вулицям вищевказаних населених пунктів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО САДКА В С. ЧКАЛОВЕ

У дошкільний заклад на чотири групи перетворять недобудову, яка стояла
занедбаною з початку 90-х. Підрядники вже замінили покрівлю, встановили
енергозберігаючі вікна, тепер утеплюють стіни. Після завершення
реконструкції до дитсадка ходитимуть 80 малюків.

ДОДАТОК

водопостачання
водопостачання
водопостачання
водопостачання
водопостачання

Будівництво розвідних водопровідних
мереж в с. Дмитрівка
Червоногригорівської селищної ради
Будівництво розвідних водопровідних
мереж в с. Борисівка
Червоногригорівської селищної ради
Будівництво розвідних водопровідних
мереж в с. Привільне
Червоногригорівської селищної ради
Будівництво розвідного водопроводу в
смт. Червоногригорівка

водопостачання

Реконструкція водопровідної мережі в с.
Першотравневе Першотравневської
сільської ради
Реконструкція водопровідних мереж в с.
Чкалове Чкаловської сільської ради

водопостачання

Реконструкція водопровідних мереж в с.
Південне Чкаловської сільської ради

дитячі садки
дороги
дороги
дороги
дороги
дороги
дороги
дороги
культура

Будівництво ДНЗ на 115 місць в смт
Червоногригорівка по вул. Ярмарочна, 43
Ремонт доріг комунальної власності
(вулиці, провулки та проїзди у межах 30
населених пунктів)
Капітальний ремонт дороги О040906
Високе - Новоіванівка - Чкалове км
0+000 — км 13+034
Капітальний ремонт дороги О040906
Високе - Новоіванівка – Чкалове км
13+034 – км 19+360
Капітальний ремонт дороги С040901
Миронівка - Шолохове - Степове км
0+000 – км 6+230
Капітальний ремонт дороги О040909
Станція Лошкарівка - Маринопіль –
Гірницьке км 0+000 – км 13+340
Капітальний ремонт дороги О040909
Станція Лошкарівка - Маринопіль –
Гірницьке км 13+340 – км 33+580
Капітальний ремонт дороги О041804
Вакулове - Лошкарівка - /Т-04-32/ км
5+800 – км 23+950
Капітальний ремонт будівлі будинку
культури в с.Криничувате по вул.
Молодіжна, 1Б

Забезпечення якісним водопостачанням
755 мешканців села.
Забезпечення якісним водопостачанням
605 мешканців села.
Забезпечення якісним водопостачанням
367 мешканців села.
Забезпечення якісним водопостачанням
3100 мешканців територіальних громад
району.
Забезпечення якісним водопостачанням
1178 мешканців територіальних громад
району.
Забезпечення якісним водопостачанням
2060 мешканців територіальних громад
району.
Забезпечення якісним водопостачанням
1200 мешканців територіальних громад
району.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану доріг, дорожніх споруд, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану доріг, дорожніх споруд, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану доріг, дорожніх споруд, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану доріг, дорожніх споруд, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану доріг, дорожніх споруд, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану доріг, дорожніх споруд, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно-експлуатаційного
стану доріг, дорожніх споруд, елементів
облаштування дороги
Покращення умов для комфортного
перебування 1527 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.

культура

Капітальний ремонт будівлі будинку
культури в смт. Червоногригорівка по
вул. Залізнична, 28

культура

Реконструкція сільського будинку
культури в с.Павлопілля Лошкарівської
сільської ради

культура

Капітальний ремонт опалення будівлі
будинку культури по вул. О.Копаниці, 4 в
с. Новософіївка

охорона
здоров’я

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Чистопіль, вул.
Шевченка, 1а

охорона
здоров’я

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Придніпровське,
вул. Високовольтна, 33б

охорона
здоров’я

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Південне, вул.
Центральна, 13Б

охорона
здоров’я

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Чкалове, вул.
Дружби, 61В

Спорт

Будівництво стадіону в с. Придніпровське

ЦНАП

Реконструкція нежитлової будівлі під
пожежне депо, відділ поліції та центр
надання адміністративних послуг в
с.Чкалове Чкаловської сільської ради

школи

Капітальний ремонт покрівлі КЗ загальної
середньої освіти «Кам'янська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Червоногригорівської селищної
ради» за адресою: с-ще Кам'янське, вул.
Будівельників, 22
Капітальний ремонт покрівлі КЗ загальної
середньої освіти «Павлопільська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Лошкарівської сільської ради» за
адресою: с.Павлопілля, вул. Українська,
29

школи

Покращення умов для комфортного
перебування 6300 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.
Покращення умов для комфортного
перебування 1500 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.
Покращення умов для комфортного
перебування 1100 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.
Покращення медичного обслуговування
на селі. Кожна амбулаторія вміщує: 2
кабінети лікарів, кімнати для щеплень та
процедур, зони реєстрації та очікування,
ін. санітарні та технічні кімнати + житло
для лікарів. Амбулаторія може приймати
до 30 пацієнтів на день
Покращення медичного обслуговування
на селі. Кожна амбулаторія вміщує: 2
кабінети лікарів, кімнати для щеплень та
процедур, зони реєстрації та очікування,
ін. санітарні та технічні кімнати + житло
для лікарів. Амбулаторія може приймати
до 30 пацієнтів на день
Покращення медичного обслуговування
на селі. Кожна амбулаторія вміщує: 2
кабінети лікарів, кімнати для щеплень та
процедур, зони реєстрації та очікування,
ін. санітарні та технічні кімнати + житло
для лікарів. Амбулаторія може приймати
до 30 пацієнтів на день
Покращення медичного обслуговування
на селі. Кожна амбулаторія вміщує: 2
кабінети лікарів, кімнати для щеплень та
процедур, зони реєстрації та очікування,
ін. санітарні та технічні кімнати + житло
для лікарів. Амбулаторія може приймати
до 30 пацієнтів на день
Турбота про здоровий спосіб життя
підростаючого покоління. Сучасний
спортивний комплекс, охоплення
спортом дітей та дорослого населення
(3,5 тис.осіб) Червоногригорівської
громади.
Забезпечення населення громади 3,0 тис
осіб цілодобовим пожежним та
правоохоронним захистом. Зручність та
доступність отримання найбільш
затребуваних адмін. послуг в ЦНАПі.
Загальна площа реконструкції 603,0 кв.м
Створення належних умов для
комфортного перебування 284 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 101 дитини у
навчально-виховному закладі.

школи
школи

школи

школи

Реконструкція покрівлі Покровської ЗОШ
І-ІІІ ступенів за адресою: с.Покровське,
вул. Шкільна, 16
Реконструкція покрівлі, ремонт системи
теплопостачання з заміною котлів
Веселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за
адресою: с.Веселе, вул. Шкільний, 4а
Капітальний ремонт по впровадженню
енергозберігаючих заходів: заміна
віконних заповнень в Олексіївській ЗОШ
І-ІІІ ступенів за адресою: с.Олексіївка, вул.
Мостова, 31
Капітальний ремонт будівлі КОНЗ
«Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чкаловської сільської ради» за адресою:
с.Чкалове, вул. Дружби, 80

Створення належних умов для
комфортного перебування 215 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 89 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 301 дитини у
навчально-виховному закладі.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод –
осіб.
Створення належних умов для
комфортного перебування 191 дитини у
навчально-виховному закладі.

