
     

 

 

  

 



 

Освоєно Багатське газове родовище, розвідані великі запаси коксівного 

вугілля, нафти, високоякісної мінеральної води біля озера Солоний лиман. 

Район багатий на лісні, водні ресурси (річки Самара, Самарчук, Оріль, 

Кільчень, Багата та ін.) 

 

Населення району станом на 01.01.2018 – 73,2 тис. осіб. На обліку у центрі 

зайнятості на 01.01.2018 перебувало 2,2 тис. осіб. Рівень працевлаштування 

серед безробітного населення складає 44,4%.  

 

15 підприємств переробної галузі (виробництво харчових продуктів, одягу, 

продуктів нафтоперероблення, хімічних речовин, пластмасових виробів, 

металургійне виробництво, машинобудування) та 2 підприємства з 

виробництва та розподілу тепла, води. 

 

Площа сільськогосподарських угідь району складає 146,8 тис. га (або 74% 

площі району). Основні напрямки розвитку сільського господарства: 

виробництво зернових, технічних і овочевих культур; м'ясо-молочної 

продукції. Загальна кількість суб’єктів господарювання – 371, з них: 272 – 

фермерські господарства, 64 – господарські товариства, 1 – приватне 

підприємство, 1 – кооператив, 11 – державні підприємства, 22 – інші 

підприємства 

 

Загальна площа житла, прийнятого в експлуатацію в районі за 2017 рік 

складає 6,5 тис. м2. 

 

В районі діють 416 малих підприємств, 20 – середніх. Питома вага продукції, 

реалізованої малими підприємствами складає 21,6%, середніми – 78,4% в 

загальному обсязі виробництва 
 
 

  



Протягом 2017-2018 років в районі створено 2 об’єднані територіальні 

громади (Перещепинська міська ОТГ, Піщанська сільська ОТГ), в яких у    

квітні 2018 року пройшли перші вибори депутатів сільської, міської рад та 

відповідного сільського, міського голови. 

 

За рейтингом організаторів системи ProZorro, протягом 4 років поспіль 

Новомосковська райдержадміністрація (підпорядковані структури) займає  

3 місце серед райдержадміністрацій області. Протягом 2015-2018 років 

райдержадміністрацію зареєстровано 1795 закупівель на загальну суму               

313,4 млн грн, економія – 17,81 млн грн. Загальна кількість завершених 

закупівель – 1421 (241,25 млн грн) з отриманою економією – 17,34 млн грн.  

З метою забезпечення дітей Новомосковського району освітніми послугами 

в районі функціонують 20 закладів дошкільної освіти, 40 закладів загальної 

середньої освіти, серед яких 14 НВК «заклад загальної середньої освіти – 

заклад дошкільної освіти», 3 заклади позашкільної освіти. 

З метою приведення мережі закладів освіти району у відповідність із 

соціальними запитами громадян на якісну освіту в районі створено  

3 опорних освітніх заклади.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

освіту в районі функціонують 7 класів з інклюзивною формою навчання в  

5 закладах загальної середньої освіти, в 2018 році створено комунальний 

заклад «Інклюзивно-ресурсний центр «Росток». 

За звітній період простежується позитивна динаміка розвитку галузі: значно 

зміцніла матеріально-технічна база закладів освіти, забезпечено 

впровадження енергозберігаючих технологій, виконано ремонти фасадів, 

покрівель, вікон,  придбано предмети довготривалого використання. 

 з 2015 по 2018 роки виконано капітальні ремонти дошкільних 

відділень Гнатівського та Хащівського НВК на загальну суму 522,7 тис. 

грн, капітально відремонтовані та виконано утеплення фасадів 

їдальні Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2016 рік – 259,4 тис. грн), будівлі 

Попасненської ЗОШ (2017 рік – 1165,6 тис. грн.), Перещепинського НВК 

«Родина» (2018 рік – 4,5 млн грн). Капітально відремонтовано 

харчоблок та їдальню Спаської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2016 рік – 476,6 тис. 

грн), актову залу Гвардійської ЗОШ (2018 рік – 1912,2 тис. грн); 

 Виконано значний обсяг робіт з модернізації котелень: в 2017-2018 

роках модернізовано котельні Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Левенцівської ЗОШ – газові енергозатратні котли замінено на 



пелетні – використано 3549,9 тис. грн. Модернізовано котельні 

Новостепанівського НВК, Миролюбівської, Орлівщинської, Губиниської 

№2 загальноосвітніх шкіл, Центру художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді; 

  протягом 2017-2018 років збудовано модульну котельню 

Перещепинського опорного освітнього закладу – 1,9 млн грн; 

 в грудні 2018 року завершено капітальний ремонт дошкільного 

відділення Михайлівського НВК та реконструкцію частини будівлі 

Михайлівського НВО під дошкільне відділення. На реконструкцію було 

виділено 35 млн грн. 

Загалом за 2015-2018 роки на капітальні та поточні ремонти закладів освіти, 

придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування було 

витрачено майже 67 млн грн.  

 

Медичну допомогу мешканцям району надають КЗ: «Новомосковська 

центральна районна лікарня», «Перещепинська районна лікарня №2», 

«Новомосковська районна стоматологічна поліклініка» та комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги», до складу якого входить 21 амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини, 22 фельдшерсько-акушерських пунктів. За звітний період 

виконані капітальні ремонти 4 амбулаторій, відділення центральної районної 

лікарні, проведено заміну лікарняних ліфтів, системи водопостачання, вікон 

центральної районної лікарні, використано близько 6476,1 тис. грн. Крім того: 

 реалізовано проект «Реконструкція КЗ ЦПМСД Новомосковського 

району (Гвардійської амбулаторії) смт Гвардійське вул. Ювілейна,11 на 

суму 2063,6 тис грн для 5300 мешканців; 

 проведено капітальний ремонт Миколаївської амбулаторії ЗПСМ на 

суму 4051,6 тис. грн, що дозволило зробити надання медичних послуг 

населенню більш доступним для 3000 осіб; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» придбано 

пересувний флюорограф (3,0 млн грн) для охоплення всього населення 

району флюорографічним обстеженням з метою ефективного 

виявлення захворювання на туберкульоз; 

 для комунального закладу «Новомосковська центральна районна 

лікарня» придбано апарат відеогастроскопії Pentax ЕРК – 100 (1,1 млн 

грн). Це дозволило провести протягом 2015-2018 років близько  

1200 досліджень. Застосування апарату дозволило надавати медичну 

допомогу у відповідності до вимог стандартів у максимально 

короткий час, забезпечуючи якість, безпечність та ефективність; 

 придбано сучасний рентгенологічний комплекс OPERA T90cs (4,0 млн 

грн), який значно розширив перелік діагностичних обстежень у 

Новомосковській центральній районній лікарні. Завдяки маневровим 

характеристикам з’явилась можливість обстежувати важких хворих 

та пацієнтів похилого віку. 



В районі функціонує розвинена спортивна мережа, яка складається з  

3 ДЮСШ (КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №1 Новомосковського 

району», КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №2», КЗ «Дитячо-юнацька 

спортивна школа»), 2 спортивних організації (районна організація ФСТ 

«Колос», федерація футболу Новомосковського району (15 спортивних 

колективів)), 3 фізкультурно-спортивних клуби за місцем проживання 

громадян, 389 спортивних майданчиків, 3 стадіони, 24 футбольних полів,  

41 спортивної зали, 4 тренажерних залів, 47 приміщень для фізично-

оздоровчих занять.  

За кошти місцевого бюджету, з метою популяризації спорту та здорового 

способу життя реалізовано:  

 капітальне будівництво футбольного міні-поля в с. Піщанка, освоєно 

1187,8 тис. грн.  

 

В районі функціонує 33 будинки культури, 40 бібліотек, районна дитяча 

школи мистецтв (4 філії), районний історико-краєзнавчий музей в с. Спаське. 

На обліку перебуває 49 пам'яток історії, 1467 пам'яток археології (курганів). 

 У звітному періоді за підтримки обласної влади реалізовано проект 

«Реконструкція Будинку культури в м. Перещепине», використано 

26239,2 тис. грн бюджетних коштів. 

 виконані капітальні ремонти сільських будинків культури в с. Хащове 

на суму 617,6 тис. грн, с. Вільне на суму 914,5 тис. грн, с. Василівка – 

796,1 тис. грн; капітальний ремонт даху, фасадів, зовнішніх віконних і 

дверних прорізів будинку культури в смт Губиниха – 1398,1 тис. грн, 

капітальний ремонт покрівлі сільського будинку культури                           

с. Керносівка – 476,8 тис. грн. 

На придбання сценічного обладнання, концертних костюмів, звукової 

апаратури у 2017 році витрачено 74,0 тис. грн; у 2018 році – 3,0 млн грн. 

У 2017 році фонди книгозбірень Новомосковської централізованої 

бібліотечної системи поповнились 1200 примірниками. 

 

З метою безперебійного водозабезпечення населення району протягом 

звітного періоду реалізовано проекти: 

  реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні 

споруди від водозабору до станції очистки смт Гвардійське 

протяжністю 18,2 км на суму 55,7 млн грн за рахунок державного та 

обласного бюджетів, що дозолило поліпшити умови проживання  

11,5 тис. мешканців; 

 будівництво підвідного водоводу до села Новоселівка протяжністю  

6 км за рахунок обласного бюджету на суму 11,0 млн грн для 5,5 тис. 

мешканців; 



 реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка на суму 5604,2 тис. 

грн за рахунок державного та обласного бюджетів, що дозолило 

поліпшити умови проживання 15,0 тис. мешканців; 

 будівництво автономної мережі водопостачання селища Фрунзе на 

території Перещепинської міської ради за підтримки проекту 

ДЕСПРО на суму 1020,4 тис. грн за рахунок обласного та районного 

бюджетів; 

 будівництво водопровідної мережі по вул. Польова в с. Новоскотувате 

протяжністю 1,9 км на суму 439,3 тис. грн; 

 будівництво водопровідної мережі по вул. Миру в с. Мар’янівка  

протяжністю 2,9 км на суму 1886,6 тис. грн. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та покращення криміногенної 

ситуації, економії та ефективного використання бюджетних коштів у звітному 

періоді реалізовані проекти з будівництва вуличного освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій в смт Губиниха, с. Мар’янівка, 

с. Спаське на загальну суму 2,4 млн грн; капітальних ремонтів освітлення в     

м. Прещепине, селах Мар’янівської та Михайлівської сільських рад на суму 

3,3 млн грн. 

 

В 2015-2018 роках в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива 10 газових 

котелень переведено на твердопаливні котли. Утеплення фасадів, 

капітальних ремонт покрівель, заміна вікон з використанням 

енергозберігаючих технологій 5 закладів освіти дали змогу заощаджувати 

тепло та створити комфортні умови для учасників освітнього процесу. 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

здійснено: 

  відновлення гідрологічного режиму р. Піщанка на території 

Орлівщинської сільської ради– 10445,0 тис. грн; 

За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено: 

 реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж м. Перещепине – 

1687,2 тис. грн.  

 

Для покращення стану шляхів та забезпечення безпеки руху виконано 

капітальні та поточні ремонти доріг місцевого значення у 2014 році –  

2410 м2 на суму 497,0 тис. грн; у 2015 році – 38808 м2 на суму 13582,4 тис. грн; 

у 2016 році – 79400 м2 на суму 27800,0 тис. грн; у 2017 році – 42900 м2 на суму 

11800,0 тис. грн; за 2018 рік  – 15660 м2 на суму 5423,1 тис. грн.  

 



Основні досягнення району у галузі промисловості за 2014-2018 роки: 

 міжнародний проект, реалізований в Україні з 2013 року за участі 

Європейського банку реконструкції і розвитку для сприяння 

технологічній модернізації українського тваринництва і 

птахівництва – завод з виробництва преміксів NOVACORE ТОВ 

«Інбел» поступово збільшує виробничі потужності з 10 тис. тон до 

36 тис. тон преміксів на рік, при цьому збільшуючи обсяги 

виробництва та реалізації продукції; 

 з 2016 року почав роботу відокремлений підрозділ ТОВ «Хвиля 

титану» (виробничі потужності знаходяться на території району) – 

підприємство з виробництва феросплавів, яке поступово нарощує 

обсяги виробництва та реалізації продукції; 

  завдяки капітальним вкладенням підприємств модернізується та 

розширюється виробництво, що сприяє збільшенню асортименту та 

покращенню якості продукції (ТОВ «Новомосковська трикотажна 

фабрика», ПрАТ «Новомосковський завод мінводи», ТОВ «Інбел»), 

створенню нових робочих місць на підприємствах району – понад 400.  

 

Сільгосппідприємствами району постійно вживаються заходи щодо розвитку 

рослинництва, підвищення конкурентоспроможності тваринницької 

продукції, особлива увага приділяється розвитку молочного скотарства. Для 

поліпшення матеріально-технічної бази сільгосппідприємствами постійно 

оновлюється сільськогосподарська техніка. 

 У 2015, 2017 та 2018 роках за підсумками збирання ранніх зернових 

культур район посів І місце серед районів області; 

 сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2014 по 

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки 

інвестовано – 254,4 млн грн., придбано – 280 одиниць техніки; 

 протягом 2016-2018 років в районі створено 10 нових фермерських 

господарств.  

 

В районі діє Центр надання адміністративних послуг та здійснює свою 

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 108 видів адміністративних 

послуг. Протягом 2014-2018 років Центром надання адміністративних послуг 

надано близько 40 000 адміністративних послуг. 

В районі створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції. 

У 2017 році родині загиблого бійця придбана квартира (491,7 тис. грн) 

Протягом 2017 року розроблено 211 проектів землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок, з них: учасникам АТО (200), членам сімей 

загиблих учасників бойових дій (11).  



З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в 

екосистемі у 2017 та 2018 роках на придбання палива для місцевої пожежно-

рятувальної частини Головного управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області виділені кошти у сумі 194,0 тис. грн. 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО САДКА «СОНЕЧКО» 

У С. ГОЛУБІВКА 

  
Дошкільний заклад освіти «Сонечко», що розташований у с. Голубівка за 

адресою: вул. Миру, 32, відвідують 120 дітей дошкільного віку. В ході 

реалізації проекту створено комфортні умови, забезпечено належний  

санітарно - гігієнічний режим. Відкрито додаткову групу, створено нові 

робочі місця. Реалізація проекту тривала протягом 2015-2018 років, 

загальний обсяг фінансування склав 11,7 млн грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЧЕРКАСЬКОЇ ЗОШ 

В Черкаській ЗОШ, що розташована в смт Черкаське за адресою: вул. Лісна, 

23, навчається більше 400 учнів. Частина  будівля, в якій проводився ремонт, 

збудована в 1978 році та з того часу не ремонтувалася. Проведення 

капітального ремонту з використанням сучасних енергозберігаючих 



технологій дало змогу створити належні санітарно-гігієнічні умови 

перебування дітей. Реалізація проекту тривала протягом 2016-2017 років, 

загальний обсяг фінансування склав 10,0 млн грн. 

  

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД ДОШКІЛЬНИЙ НВК  

ЗНАМЕНІВСЬКОЇ ЗОШ №1 

 
У Знаменівській ЗОШ №1, що розташована за адресою: с. Знаменівка, вул. 

Українська, 217 створено дошкільне відділення на 80 вихованців, що дало 

змогу ліквідувати чергу до ДНЗ «Казка» Знаменівської сільської ради та 

охопити всіх дітей дошкільного віку дошкільною освітою. Додатково 

створено 20 робочих місць. Реалізація проекту тривала протягом  

2016-2017 років, загальний обсяг фінансування склав 17,0 млн грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ) БУДІВЛІ  

НВК «РОДИНА» В М. ПЕРЕЩЕПИНЕ 

 
Утеплено фасад навчального корпусу, в якому навчаються 140 учнів. 

Ремонтні роботи проведено з використанням сучасних енергозберігаючих 

технологій. Створено комфортні умови для учасників освітнього процесу. 

Реалізація проекту тривала протягом 2017-2018 років, загальний обсяг 

фінансування склав 4,5 млн грн. 

 

 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МИХАЙЛІВСЬКОЇ ЗОШ 

Відкриття дошкільного відділення навчально-виховного комплексу дасть 

змогу забезпечити дошкільною освітою 40 дітей дошкільного віку села 

Михайлівка та створить додатково 12 робочих місць. Проект реалізується 

протягом 2017-2018 років, роботи завершуються, загальний обсяг 

фінансування склав 3,4 млн грн. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЇ ГУБИНИСЬКОЇ ЗОШ№ 2 

 
В закладі освіти, розташованому в с. Голубівка, навчається близько 400 учнів. 

Протягом 2018 року проведено заміну застарілих газових котлів на 

енергозберігаючі. Вартість проекту 1,2 млн грн. 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЕЛЬНІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ ПЕЛЕТНИХ КОТЛІВ У  

ЛЕВЕНЦІВСЬКІЙ ЗОШ 

 
У 2018 році проведено переоснащення газової котельні із застарілим 

обладнанням у Левенцівській ЗОШ на котельню з енергоефективним 

обладнанням - пелетними котлами. Забезпечено комфортний тепловий 

режим для 80 учнів закладу освіти. Вартість проекту 1,0 млн грн.  

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ ГОЛУБІВСЬКОЇ ЗОШ 

 
Заміна енергозатратних газових котлів на  енергоефективні пелетні дало 

змогу забезпечити теплом 300 учнів школи, розташованої в с. Голубівка, та 

створити санітарно-гігієнічні норми відповідно до діючого законодавства. 

Вартість проекту склала 2,1 млн грн. 

 

ПЕРЕСУВНИЙ ФЛЮОРОГРАФ 

 
У 2017 році комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-соціальної допомоги» Новомосковської районної ради» придбано 

пересувний флюорограф (3,0 млн грн) для охоплення всього населення 

району флюорографічним обстеженням з метою ефективного виявлення 

захворювання на туберкульоз.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГВАРДІЙСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ 

У 2016 році проведено реконструкцію Гвардійської амбулаторії ЗПСМ на 

суму 2,2 млн грн, що дало змогу поліпшити якість надання медичних послуг 

для 5300 мешканців. 



 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ 

 
В 2017 році проведено капітальний ремонт Миколаївської амбулаторії ЗПСМ 

на суму 3,0 млн грн, що дозволило зробити надання медичних послуг 

населенню більш доступним для 3000 осіб. 
 

ПРИДБАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ОБЛАДНЕННЯ 

Для комунального закладу «Новомосковська центральна районна лікарня» 

Дніпропетровської обласної ради» за кошти районного бюджету у 2015 році 

придбано апарат відеогастроскопії Pentax ЕРК – 100. Це дозволило провести 

протягом 2015-2018 років близько 1200 досліджень, з яких за екстреними 

показаннями у зв’язку з необхідністю зупинки кровотечі – 105. Виявлено 

первинної онкопатології з гістологічним  підтвердженням – 21. Застосування 

апарату дозволило надавати медичну допомогу у відповідності до вимог 



стандартів у максимально короткий час, забезпечуючи належну якість, 

безпечність та ефективність. 

  
У 2017 році за кошти районного бюджету 

придбано сучасний рентгенологічний 

комплекс OPERA T 90 cs, який значно 

розширив перелік діагностичних обстежень 

у Новомосковській центральній районній 

лікарні завдяки наявної функції 

рентгеноскопії. Рентгенодіагностичний 

комплекс OPERA T 90 cs дає можливість 

виконувати дослідження як в аналоговому 

(на плівці) так і в цифровому режимах. 

Завдяки маневровим характеристикам 

з’явилась можливість обстежувати вкрай 

важких хворих та пацієнтів похилого віку. 

Загальна кількість рентген-обстежень 

щороку збільшується, навантаження на 1 

рентген апарат зменшилось до 

нормативного показника.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ 

КУЛЬТУРИ В М. ПЕРЕЩЕПИНЕ 

Новомосковський районний будинок культури, що розташований за 

адресою: м. Перещепино, вул. Шевченко, 48 – це двоповерхове приміщення, 

на першому поверсі якого розміщений будинок культури, на другому – 

центральна районна бібліотека. Оновлення фасаду, укріплення фундаменту, 

стін, монтаж металопластикових вікон, водовідведення (обсяг фінансування 

склав 26,2 млн грн). Введено в експлуатацію сучасні системи протипожежних 

заходів: автоматична пожежна сигналізація, системи димовиведення, 

системи блискавкозахисту, насосної станції, систем внутрішнього 



протипожежного водопостачання, систем оповіщення та управління 

евакуації людей на випадок пожежі.  

  

Новомосковська центральна районна бібліотека крім виконання 

методичного забезпечення веде активну роботу через різноманітні форми 

соціокультурної діяльності, залучення населення громади до книги та 

читання. До послуг 3680 користувачів м. Перещепино книжковий фонд 

складає  45,4 тис. примірників. 

Завдяки проведеним ремонтним роботам у закладах культури збільшено 

кількість місць у залах, поліпшилась робота з дитячою категорією та 

збільшилась кількість культурно-мистецьких заходів в осінньо-зимовий 

період. Підключення зон Wi-fi сприяло розширенню культурно-

просвітницьких послуг. 

 

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ НОВОМОСКОВСЬКОЇ  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ 

 

 
За період 2014 – 2018 роки, використовуючи бюджетні та залучені кошти 

замінено на енергоефективні 126 вікон, утеплено близько 800 кв. м. стін та 

стелі у Новомосковській центральній районній лікарні. Зазначені заходи 

дозволили довести температуру повітря в усіх приміщеннях до нормативних 

показників без збільшення витрат на теплову енергію.  



ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

З метою розвитку дорожньої інфраструктури району, поліпшення 

транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та підвищення 

безпеки руху, за період з 2014 по 2018 роки за кошти місцевих бюджетів 

проведені роботи з капітального та поточного ремонту доріг комунальної 

власності. За вказаний період відремонтовано 179,2 тис. м2 дорожнього 

покриття на суму 59,1 млн грн.  

 
Капітальний ремонт автомобільної 

дороги с. Миколаївка 

 
Капітальний ремонт автомобільної 

дороги вул. О.Кушіля с.Орлівщина 
 

 

Основною метою є примноження економічного багатства району та 

конвертування його у комфортні та безпечні умови проживання 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. 

 

  

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

підвищення доданої вартості в аграрній сфері, що дозволить збільшити 

об’єми сільськогосподарського виробництва та податкових надходжень; 

підтримка зайнятості сільського населення створить нові робочі місця на 

сільських територіях та збільшить доходи індивідуальних домогосподарств; 

розвиток інфраструктури сільських територій, перш за все, поліпшення 

режиму водопостачання населених пунктів, стану сільських доріг. 



  

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

створення умов для поліпшення стану довкілля; 

покращення управління відходами (зменшення рівня забруднення 

відходами); 

розвиток екомережі та рекреаційних зон (поліпшення водного режиму 

річок, екологічно стабільне землекористування); 

енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики. 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

розвиток освіти шляхом створення рівних умов для отримання якісного 

навчання; 

охорона здоров’я населення задля зміцнення стану здоров’я населення та 

збільшенню тривалості життя; 

розвиток культури та спорту в т. ч розвиток культурного туризму; 

підвищення громадської активності мешканців; 

розвиток громад, підвищення рівня їх спроможності до надання якісних 

послуг.  

 

 

На 2019-2021 роки заплановано збереження або збільшення обсягів 

виробництва промислової продукції по всім підприємствам району за 

рахунок пошуку інвесторів, кредитів, максимального використання 

виробничих потужностей, модернізації та розширення виробництва.

 
 

Сільгосппідприємствами району планується здійснення заходів щодо 

подальшого розвитку рослинництва, підвищення конкурентоспроможності 

тваринницької продукції, особлива увага приділятиметься розвитку 

молочного скотарства. Для поліпшення матеріально-технічної бази 
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Обсяг реалізації промислової продукції 

за 2019-2021 рр., млн грн

+194,7

+151,6



сільгосппідприємствами планується оновлення сільськогосподарської 

техніки. 

У 2019-2021 роках сільгоспвиробниками району плануються збереження 

досягнутих або збільшення обсягів виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції. 

1 

 

 

 реконструкція ділянок водогону Губиниха-Гвардійське та 

Видвиженець-Перещепине – 146,4 млн грн;  

 реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка – 7318,5 тис. грн; 

 будівництво підвідного водоводу до с. Новоселівка – 6623,1 тис. грн. 

 

 

 капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова с. Вільне – 5293,5 тис. грн; 

по вул. Калініченка та внутрішньо квартальних проїздів  

с. Хащове – 6070,2 тис. грн; по вул. Біліченко с. Новоселівка –  

6920,2 тис. грн; по вул. Шосейна, вул. Робоча, вул. Степова с. Піщанка 

– 30,4 млн грн. 

 капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Нова, вул. Набережна, 

вул. Залізнична с. Орлівщина – 5735,0 тис. грн.; вул. Українська  

с. Знаменівка– 35,0 млн грн. 

 

 реконструкція гуртожитку під житловий будинок по вул. Робітнича 

,1 в с. Хащове – 14,8 млн грн; 

 реконструкція покрівлі житлового будинку по вул. Берегового, 24 в 

смт. Губиниха – 571,4 тис. грн. 

 

 будівництво вуличного освітлення по вул. Миру, вул. Сонячна, вул. 

Набережна с. Мар'янівка – 412,3 тис. грн; по вул. Вишнева  

с. Новоскотувате – 279,6 тис. грн. 

1363,5
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Динаміка виробництва валової продукції 

сільського господарства у 2019-2021 рр., млн. грн

+1,0

+1,6



Проведення реконструкцій та ремонтів закладів освіти планується з 

використанням сучасних енергозберігаючих технологій для створення 

належних санітарно-гігієнічних умов для учнів
 реконструкція частини будівлі КЗ ДНЗ «Чебурашка» по вул. 

Центральна, 36 в с. Попасне –  20,8 млн грн; 

 капітальний ремонт покрівлі Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в  

с. Королівка – 2500,0 тис. грн; 

  реконструкція 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний 

навчальний заклад в с. Вільне – 9709,4 тис. грн; 

  капітальний ремонт покрівлі Вільненського НВК в с. Вільне –  

2500,0 тис. грн; 

 реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 

10 в с. Піщанка – 89,4 млн грн; 

 капітальний ремонт опорної школи № 1 по вул. Калинова, 5 в  

м. Перещепине – 49,9 млн грн; 

 реконструкція Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів під навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

заклад» по вул. Шкільна, 1 в с. Миколаївка – 7056,4 тис. грн.  

Для розвитку освіти передбачена система заходів: 

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; 

створення умов для проведення заходів професійного спрямування для 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 
 

 капітальний ремонт будівлі з утепленням фасаду, ремонт покрівлі 

Мар'янівської АЗПСМ по вул. Молодіжна, 17 в с. Мар'янівка – 1915,6 тис. грн; 



 капітальний ремонт покрівлі будівлі Знаменівської АЗПСМ по  

вул. Центральна, 186 в с. Знаменівка – 1525,3 тис. грн; 

 капітальний ремонт будівлі Меліоративненської АЗПСМ по 

вул.Молодіжна, 25 в смт. Меліоративне – 3615,1 тис. грн; 

 капітальний ремонт та утеплення фасаду амбулаторії в по  

вул. Шевченко, 38 в м. Перещепине – 1886,6 тис. грн; 

 капітальний ремонт амбулаторії по вул.Козинця, 91Б в с. Спаське – 

794,4 тис. грн; 

  реконструкція амбулаторії в с. Знаменівка – 10000,0 тис. грн; в  

с. Новоселівка – 10000,0 тис. грн.  

Для розвитку охорони здоров’я передбачена система заходів: 

розвиток мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини;  

оснащення амбулаторій відповідно до табелю оснащення;  

кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я у сільській місцевості;  

систематична та ефективна взаємодія закладів охорони здоров’я, які надають 

первинну, швидку та вторинну медичну допомогу  
 

Якісному функціонуванню закладів культури сприятиме: інвентаризація 

об’єктів культурної спадщини; придбання сучасних музичних інструментів та 

звукової апаратури, створення нових сучасних костюмів для творчих 

колективів закладів культури; впровадження електронного реєстру музейних 

експонатів за різноманітними напрямами: предметів мистецтва, історичних 

артефактів, родинних реліквій та інформаційної бази за напрямами музейної 

та науково-дослідної роботи.  

Популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, 

максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді, у тому числі й 

молоді з обмеженими фізичними можливостями, у дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, спорті вищих досягнень. 

 реконструкція будівлі спортивного залу під фізкультурно-оздоровчий 

центр по вул. Червоних партизанів, 37-В в с. Вільне – 1187,8 тис. грн. 
 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок. Захист, відновлення лісових ресурсів. 

складування, оброблення, сортування, утилізації та захоронення твердих 

побутових відходів.  

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів. 

Розвиток центрів безпеки на території громад. 
  



 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНОК ВОДОГОНУ  

ГУБИНИХА-ГВАРДІЙСЬКЕ ТА ВИДВИЖЕНЕЦЬ-ПЕРЕЩЕПИНЕ  

 
КП «Райводоканал» надає послуги питного водопостачання населеним 

пунктам, в тому числі військовим містечкам – смт Гвардійське та смт 

Черкаське, а також с. Голубівка, смт Губиниха, с. Вільне з насосної станції, 

розташованої на березі каналу Дніпро-Донбас у м. Перещепине на відстані 

48,8 км. Магістральний водовод від м. Перещепине до смт Гвардійське 

знаходиться на балансі КП «Райводоканал» з 2012 року, але експлуатується з 

1984 року і є одним з важливих об’єктів інфраструктури району. За роки 

експлуатації насосної станції та трубопроводу, жодного разу не проводився 

капітальний ремонт та реконструкція, лише поточний ремонт. У 2016 році на 

ділянці від Голубівських водоочисних споруд до с. Видвиженець було 

виконано частково реконструкцію водогону діаметром 500 мм протяжністю 

8,2 км з 18,2 км. Нажаль, на цьому роботи з реконструкції зупинилися. При 

експлуатації мереж від м. Перещепине до с. Голубівка все частіше стаються 

пориви та аварії, трубопровід лопається. Водовід знаходиться в 

катастрофічно аварійному стані, є значне пошкодження корозією стінок 

труби, в результаті чого відбуваються невиробничі витрати води з водоводу 

через пошкодження, погіршується якість води. 

На сьогоднішній день для вирішення вищезазначеної проблеми, а саме 

забезпечення безперебійним якісним водопостачанням мешканців району 

та військових частин, які дислокуються у відповідних містечках, за кошти 

районного бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація по 

об’єкту «Реконструкція ділянок водогону Губиниха – Гвардійське та 

Видвиженець – Перещепине» та проведена експертиза проекту. Вартість 

виготовлення проектно-кошторисної документації становить 432,7 тис. грн. 

Згідно експертного звіту проекту, загальна кошторисна вартість робіт 

становить 146,4 млн грн.  



РЕКОНСТРУКЦІЯ ДНЗ «ЧЕБУРАШКА» У С. ПОПАСНЕ 

 
На території села Попасне мешкають 50 дітей дошкільного віку. Дошкільний 

заклад відвідують близько 35 дітей. Заклад перевантажений. Реконструкція 

частини будівлі комунального закладу «ДНЗ «Чебурашка» Попасненської 

сільської ради дозволить відкрити додаткову групу для забезпечення всіх 

дітей дошкільного віку дошкільною освітою. Додатково планується створити 

нові робочі місця. Орієнтовна вартість проекту 20,8 млн грн. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЗОШ 

 
Школу в Миколаївці побудували майже півстоліття тому. За цей час її 

жодного разу капітально не ремонтували. На початку 90-х у закладі зробили 

добудову для початкової школи. Та з часом місцевого населення поменшало, 

й приміщення довгі роки пустувало. Роботи з реконструкції розпочаті у 2018 

році. Школа вже – із новою яскравою покрівлею. Термомодернізують фасад 

– весь заклад буде утеплений і різнобарвний. Реконструйоване приміщення 

для дошкільнят. 



Капітального ремонту потребує і основне приміщення школи. В шкільному 

відділенні навчається майже 300 учнів. Проведення капітального ремонту з 

використанням сучасних енергозаощаджувальних технологій надасть змогу 

створити комфортні умови для учасників освітнього процесу. Діти 

Миколаївки матимуть сучасний навчальний заклад. Реалізація проекту 

планується з 2019 по 2021 роки. Виготовлення ПКД в стадії розробки. 

Орієнтовна вартість 7,1 млн грн.  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

З метою розвитку дорожньої інфраструктури району, поліпшення 

транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та підвищення 

безпеки руху на 2019 рік за кошти обласного та місцевого бюджетів 

заплановано проведення капітального ремонту доріг комунальної власності. 

Планується відремонтувати 92,3 тис. м2 дорожнього покриття на загальну 

суму 89,4 млн грн за кошти обласного та місцевого бюджетів. 

  
 капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська с. Знаменівка (за 

кошти місцевого бюджету виготовлена проектно-кошторисна 

документація, вартість робіт складає 35,0 млн грн, після реалізації проекту 

буде відремонтовано 20000 м2 дорожнього покриття); 

 капітальний ремонт дороги по вул. Шосейна с. Піщанка (за кошти місцевого 

бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація, вартість 

робіт складає 19,0 млн грн, після реалізації проекту буде відремонтовано  

24130 м2 дорожнього покриття); 

 капітальний ремонт дороги по вул. Робоча с. Піщанка (за кошти місцевого 

бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація, вартість 

робіт складає 10,0 млн грн, після реалізації проекту буде відремонтовано 

12551 м2 дорожнього покриття); 

 капітальний ремонт дороги по вул. Калініченка та внутрішньо квартальних 

проїздів с. Хащове на суму 6,1 млн грн, після реалізації проекту буде 

відремонтовано  7300 м2 дорожнього покриття; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова с. Вільне на суму 5,3 млн грн, 

після реалізації проекту буде відремонтовано 6400 м2 дорожнього покриття. 

  



ДОДАТОК 

 
водопостачан-

ня 

Реконструкція водоочисних споруд в с. 

Голубівка  

Забезпечення якісним водопостачанням 

15 000 мешканців району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво підвідного водоводу до  с. 

Новоселівка  

Забезпечення централізованим 

водопостачанням жителів с. Новоселівка 

водопостачан-

ня 

Реконструкція ділянок водогону 

Губиниха-Гвардійське та Видвиженець-
Перещепине  

Покращення якості централізованого 

водопостачання. Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод  –  понад 18 000 осіб 

дитячі садки Реконструкція частини будівлі КЗ ДНЗ 

«Чебурашка» по вул. Центральна, 36 в  с. 

Попасне  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 40 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Реконструкція 5-ти квартирного 

житлового будинку під ДНЗ в с. Вільне  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 56 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Реконструкція КЗ «ДНЗ «Сонечко» по вул. 

Центральна, 10 в с. Піщанка   

Створення належних умов для 

комфортного перебування 71 дитини у 

навчально-виховному закладі.  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Чкалова с. Вільне   

Підтримка транспортно-експлуатаційного 
стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги. 6400 м2 дорожнього покриття. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Калініченка та внутрішньо квартальних 

проїздів с. Хащове  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги. 7300 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дорожного покриття 

вул. Нова с. Орлівщина  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 
дороги. 4300 м2  дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дорожного покриття 

вул. Набережна с. Орлівщина  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги. 3200 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дорожного покриття 

по вул. Залізничній с. Орлівщина  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги. 3700 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дорожного покриття 
вул. Українська с. Знаменівка  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 
стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги. 20000 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Біліченко с.Новоселівка  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги.  8800 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Шосейна с. Піщанка  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 
дороги.  12551 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Робоча с.Піщанка  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 



відведення, елементів облаштування 

дороги.  24130 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт внутрішньо 

квартального проїзду по вул. Степова  с. 

Піщанка  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги. 1955 м2 дорожнього покриття 

дороги Капітальний ремонт дороги С041006 

Свічанівка – /Вишневе – Перещепинський 

елеватор – /М-18// км 0+000 – км 0+882 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги О041010 

Вільне – Гвардійське – /М-18/ км 0+000 – 

км 0+900; км 1+000 – км 20+940 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги С041011 /М-

18/ – ЛТО Хащеве км 0+000 – км 7+196 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

житлове 
будівництво 

Реконструкція гуртожитку під житловий 
будинок по вул. Робітнича, 1 в с. Хащове  

Створення належних умов для 
проживання 84 мешканців гуртожитку 

ЖКГ Реконструкція покрівлі житлового 

будинку по вул. Берегового, 24 в смт. 

Губиниха  

Створення належних умов для 

проживання 52 мешканців будинку 

освітлення Будівництво вуличного освітлення по   

вул. Миру с. Мар'янівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод – 

300 жителів вулиці 

освітлення Будівництво вуличного освітлення по вул. 

Сонячна с. Мар'янівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Кількість отримувачів вигод – 65 жителів 
вулиці 

освітлення Будівництво вуличного освітлення по вул. 

Набережна с. Мар'янівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Кількість отримувачів вигод – 40 жителів 

вулиці 

освітлення Будівництво вуличного освітлення по вул. 

Вишнева с. Новоскотувате   

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Кількість отримувачів вигод – 180 жителів 

вулиці 

охорона 
здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі з утепленням 
фасаду Мар'янівської АЗПСМ по вул. 

Молодіжна, 17 в с. Мар'янівка  

Створення комфортних умов для надання 
медичних послуг 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 

Мар'янівської АЗПСМ по вул. Молодіжна, 

17 в с. Мар'янівка  

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 

Знаменівської АЗПСМ по вул. 

Центральна, 186 в с. Знаменівка 

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі 

Меліоративненської АЗПСМ по вул. 
Молодіжна, 25 в смт. Меліоративне  

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт амбулаторії в   по 

вул. Шевченко, 38 в м. Перещепине  

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт та утеплення фасаду 

амбулаторії по вул. Шевченка, 38 в м. 

Перещепине  

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг. Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод –  10,5 тис. осіб 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт амбулаторії по вул. 

Козинця, 91Б в с. Спаське  

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція амбулаторії в с. Знаменівка 

по вул. Центральна, 188 

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція амбулаторії в с. 

Новоселівка по вул. Комсомольська, 1 

Створення комфортних умов для надання 

медичних послуг 



охорона 

здоров’я 

Реабілітаційний центр для воїнів АТО у 

складі Дніпропетровської обласної 

фізіотерапевтичної лікарні «Солоний 

лиман» по вул. Герасименко, 94 у с. 

Новотроїцьке. Капітальний ремонт 

фрагменту покрівлі (у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реабілітаційний центр для воїнів АТО у 

складі Дніпропетровської обласної 
фізіотерапевтичної лікарні «Солоний 

лиман» по вул. Герасименко, 94 у с. 

Новотроїцьке. Капітальний ремонт 

приміщень спального блоку (у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  
міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реабілітаційний центр для воїнів АТО у 

складі Дніпропетровської обласної 

фізіотерапевтичної лікарні «Солоний 

лиман» по вул. Герасименко, 94 у с. 

Новотроїцьке. Капітальний ремонт блоку 
приміщень ЛФК (у т.ч. ПКД)  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт Миколаївської 

АЗПСМ по вул. Фрунзе,1 в с. Миколаївка  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

спорт Реконструкція будівлі спортивного залу 

під фізкультурно-оздоровчий центр по 

вул. Червоних партизанів, 37-В в с. Вільне  

Створення належних та комфортних умов 

для фізичного розвитку. Орієнтовна 

кількість отримувачів вигод  –  190 осіб  

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Піщанської сільської  ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Перещепинської міської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Капітальний ремонт покрівлі 
Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресою: с.Королівка, вул. Рахівнича, 34 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 120 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт покрівлі КЗ 

«Вільненський НВК «Школа - дошкільний 

заклад» за адресою: с.Вільне, вул. 

Шкільна, 2 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 244 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт КЗ 

«Перещепинський опорний освітній 

заклад» по вул. Калинова, 5 в м. 
Перещепине  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 450 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів під НВК «Загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний заклад» 

по вул. Шкільна, 1 в с. Миколаївка 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 285 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

 


