Павлоградський район знаходиться на південному сході області, в зоні
центрального степу з недостатнім зволоженням. Він розташований на
території 1,453 тис. кв. км. Основні корисні копалини – кам‘яне вугілля, пісок,
глина. На території протікає 5 річок, найбільші – Самара, Вовча. З півночі
район межує з Юр’ївським районом, зі сходу – Петропавлівським, з півдня –
з Синельниківським та Васильківським, із заходу – з Новомосковським
районом. Кількість населених пунктів – 39 сіл. Віддаленість від обласного
центру м. Дніпропетровська – 70 км. Територію перетинає автодорога
республіканського значення Київ-Луганськ-Ізварино довжиною 33,9 км.
Кількість населення Павлоградського району станом на 01.10.2018р. складає
27,155 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата на одного штатного
працівника по району за ІІ квартал 2018 року складає 14396,0 грн., у
порівнянні до початку року заробітна плата збільшилась на 30,3 %.
В Павлоградському районі зареєстровані два підприємства харчової
промисловості: ТОВ «Макколі», ПП «Текстра-Віта», також на його території
працюють 5 шахт ДТЕК «Павлоградвугілля».
Основу агропромислового сектору Павлоградського району складають
147 сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, в т.ч.:
товариства з обмеженою відповідальністю – 19; приватні підприємства – 12;
фермерські господарства – 115; сільськогосподарський кооператив – 1.
У їх користуванні знаходиться 88,8 тис. га сільськогосподарських угідь, з них
83,3 тис. га ріллі.
Обсяг капітальних вкладень у січні-вересні 2018 року за рахунок усіх джерел
фінансування склав 57 147,63 тис. грн (з них 6 666,59 тис. грн держ. бюджет,
14 296,8 тис. грн обл. бюджет, 36 184,24 тис грн місц. бюджет), що на 17,7%
більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Станом на 01.11.2018 року в Павлоградському районі зареєстровано
1179 суб’єктів підприємницької діяльності, тому числі 662 фізичні особи.
Більшість підприємців Павлоградського району зайняті у сфері сільського
господарства, торгівлі, будівництва.

З метою виконання реформи децентралізації влади в частині добровільного
об’єднання територіальних громад, у 2015 році в районі були створені
Вербківська та Богданівська територіальні громади, до яких увійшли
7 сільських рад, 21 населений пункт; у жовтні 2017 року утворено ще дві
об’єднані територіальні громади – Межиріцька та Троїцька, в які увійшли
5 сільських рад, 17 населених пунктів.

З метою забезпечення дітей Павлоградського району освітніми послугами в
районі функціонує 11 загальноосвітніх навчальних закладів, 3 НВК та 16
дошкільних навчальних закладів. В системі позашкільної освіти діють
Богданівський Будинок дитячої та юнацької творчості, Троїцький Центр
позашкільної освіти та центр позашкільної освіти Вербківської сільської ради.
В них працюють 48 гуртків художньо-естетичного, туристичного,
хореографічного, вокального, екологічного та інших напрямків, в яких
навчається 1279 учнів. Вихованці гуртків приймають активну участь в
обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, перемагають у них та
займають призові місця.
За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та
дитячих садків:
 проведені капітальні ремонти та реконструкції будівель та
приміщень Богуславської ЗШ І-ІІІ ст., Богданівської ЗШ І-ІІІ ст.,
Богданівської ЗШ І-ІІ ст., В’язівоцької ЗШ І-ІІІ ст., Троїцької ЗШ І-ІІІ ст.,
Новоруської ЗШ І-ІІ ступенів, Новодачинської ЗШ І-ІІІ ст., Вербківської
ЗШ І-ІІІ ст., Богуславського дитячого садка «Малятко», Богданівського
дитячого садка «Теремок», Вербківського дитячого садка «Оксанка»,
Привовчанського дитячого садка «Ромашка», В’язівоцького дитячого
садка «Ромашка», Кочерезького НВК, інтернату Вербківської ЗШ І-ІІІ
ст., будинку творчості в с. Вербки, приміщень майстерні та тиру
Новодачинської ЗШ І-ІІІ ст.;
 проведені капітальні ремонти систем теплозабезпечення та
котелень у Вербківській ЗШ І-ІІІ ст., Кочерезькому навчальновиховному комплексі, Богданівській ЗШ І-ІІІ ст., Богданівській ЗШ І-ІІ
ст., Троїцькій ЗШ І-ІІІ ст., Карабинівській ЗШ І-ІІІ ст., Новодачинській
ЗШ І-ІІІ ст., Привовчанській ЗШ І-ІІІ ст., Межиріцькому НВК,
Межиріцькому дитячому садку «Сонечко», Привовчанському дитячому
садку «Ромашка»;
 проведені енергозберігаючі заходи в частині заміни вікон та дверей,
утеплення фасадів та ремонту покрівель у Богданівській ЗШ І-ІІ ст.,
Вербківській ЗШ І-ІІІ ст., В’язівоцькій ЗШ І-ІІІ ст., Кочерезькому НВК;

 було відкрито 260 нових місць у дитячих дошкільних закладах
(введення в експлуатацію після реконструкції дитячих садків
«Теремок» у с. Богданівка – 80 місць, «Оксанка» у селі Вербки – 90 місць,
«Малятко» у селі Богуслав – 75 місць, відкриття додаткової групи у с.
Карабинівка – 15 місць). Це дозволило повністю вирішити проблему
забезпеченості дітей району дошкільною освітою.
Всього за звітний період 2014-2018 року на ремонт та реконструкцію шкіл та
дитячих садків було направлено 36,7 млн грн (у 2014 році – 2932,03 тис. грн, у
2015 році – 507,0 тис. грн, у 2016 році – 9385,7 тис. грн, у 2017 році –
15,9 млн грн. (в 18,5 разів більше, ніж у 2015 році), в 2018 році – 7917,93 тис. грн).

Медичну допомогу населенню надають центральна районна лікарня на
130 ліжок, КЗ «Павлоградський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Богданівської сільської ради», в структуру якого
входять 6 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини,
6 фельдшерських пунктів, 2 фельдшерсько-акушерських пункти та 5
медичних пунктів тимчасового базування та при Вербківській ОТГ створений
Центр первинної медико-санітарної допомоги, до якого з 1 липня 2018 року
передано 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини,
2 фельдшерсько-акушерських пункти, 5 фельдшерських пунктів.
Пріоритетним напрямком закладів є поліпшення здоров’я громадян шляхом
створення умов для забезпечення доступності кваліфікаційної допомоги
кожному громадянину.
За звітний період на ремонти закладів охорони здоров’я було направлено
8935,3 тис. грн.:
 капітально відремонтовані будівлі Павлоградського районного
центру первинної медико-санітарної допомоги, Богуславської,
В’язівоцької, Межиріцької, Богданівської, Новодачинської амбулаторій
ЗПСМ та фельдшерського пункту в селі Нова Русь, ФАП в с.
Карабинівка.
В Павлоградському районі діють 35 комунальних закладів культури: 16 клубів
(11 сільських будинків культури, 1 народний дім, 4 сільських клуби);
14 сільських бібліотек; 4 народні музеї; комунальний заклад культури
«Павлоградська районна школа естетичного виховання» у с. Межиріч та її
філії у територіальних громадах.
В клубних закладах району працюють 104 аматорські колективи
(1025 учасників), з них 13 носять звання «народний», в їх числі дитячих
колективів 39 (займається 495 дітей), з них 1 носить звання «зразковий».
При клубних закладах району діють 23 клуби за інтересами, в яких бере
участь 433 осіб. У звітному періоді:
 відремонтовані глядацькі зали у Богуславському СБК, Булахівському
СБК;

 проведений капітальний ремонт будівель Малоолександрівського СК,
В’язівоцького СБК, Новодачинського СБК, культурного центру в с.
Богданівка, Кочережківського Народного дому, Троїцького СБК, та
реконструкція приміщення Межиріцького СБК;
 проведені капітальні ремонти фасадів та покрівлі Булахівського СБК,
ремонт
системи
теплозабезпечення
В’язівоцького
та
Новодачинського СБК, Кочережківського Народного дому.
Всього на ремонт закладів культури та спорту в 2014-2018 роки було
направлено 17,3 млн грн.
Для покращення стану питного водопостачання було здійснено:
 Будівництво мереж водозабезпечення в селах Троїцьке, Вербки,
Привовчанське, Степ;
 Капітальний ремонт системи водопостачання в с. Морозівське;
 Будівництво свердловин питної води з використанням інноваційних
технологій в селах Нові Вербки, Свідовок, Богданівка, В’язівок, Степ;
Всього на покращення стану водопостачання населених пунктів району у
2014-2018рр. було направлено 17,2 млн грн.
З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії
та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді в
2015-2018 роках здійснено:
 реконструкцію вуличного освітлення с. Привовчанське; вул. Харківська
в селі Вербки; вул. Миру, вул. Бригадна, вул. Перша Набережна, вул.
Степова, вул. Шевченка, вул. Сонячна, вул. Чкалова, вул.
Першотравнева, пров. Шкільний в с. В’язівок;
 капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Самарське,
Шахтарське, Мерцалівка;.
 реконструкція вуличного освітлення по вул. Широка, вул. НечуйЛевицького, вул. Набережна, вул. Мавринська, вул. Зелена,
вул. Осипенко, вул. Центральна, пров, Пляжний, пров. Козацький, пров.
Осипенківський, пров. Робочий в с. Межиріч;
 капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Зарічна в с. Червона
Нива.
На вказані заходи освоєно близько 2343,18 тис. грн.
В 2015 році була переведена на альтернативне паливо (брикети, пеллети,
дрова) котельня Межирицького НВК, в 2016 – котельня Межирицького ДНЗ
№1 та Привовчанського ДНЗ. У звітному періоді проведені енергозберігаючі
заходи в частині заміни вікон та дверей, утеплення фасадів та ремонту
покрівель у Богданівській ЗШ І-ІІ ст., Вербківській ЗШ І-ІІІ ст., В’язівоцькій ЗШ
І-ІІІ ст., Кочерезькому НВК.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища
здійснено:
 розчистка русла р. Самара в с. Вербки;
 ліквідація наслідків затоплення повеневими водами с. Нова Дача
(будівництво 3,155 км водовідвідних каналів).
За 2014-2018 роки освоєно 5043,36 тис. грн.
За період з 2014 по 2018 роки в районі було відремонтовано 192,4 тис. м 2.
дорожнього покриття. Вжиті заходи сприяли зниженню аварійності на
дорогах, покращенню умов пасажирських та вантажних автомобільних
перевезень, покращенню стану маршрутів загального користування в
населених пунктах та під’їздів до соціально-значущих об’єктів - шкіл, клубів,
адміністративних установ тощо. На ремонти доріг у звітному періоді було
направлено 111 156,07 тис. грн., у тому числі, у 2014 році – 881,1 тис. грн; у
2015 році – 6,3 млн грн; у 2016 році – 31,4 млн грн (більше у 5 разів до
2015 року), у 2017 році – 36,8 млн грн, за 9 місяців 2018 року – 35,8 млн грн.
Основу агропромислового сектору Павлоградського району складають
138 сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм
господарювання, із них 19 – господарські товариства, 105 – фермерські
господарства, 14 – інші. В 2016-2018 років господарства району придбали 22
одиниці комбайнів, тракторів та іншої техніки на загальну суму 4683 тис. грн.
В 2018 році в Богданівській ОТГ було введено в експлуатацію 6 квартир для
забезпечення житлом молодих спеціалістів загальною площею 155,97 м 2. На
сьогодні три молодих вчителя та один лікар вже отримали ключі від нових
помешкань. Реалізація цього проекту визвала значний позитивний
суспільний резонанс як в Павлоградському районі, так і за його межами.
В районі діє сучасний Центр надання адміністративних послуг, у рамках якого
працює дозвільний центр та надаються адміністративні послуги населенню
та суб’єктам господарювання. Центр пропонує підприємцям та населенню
надання 53 видів адміністративних послуг. За 9 місяців 2018 року розглянуто
4784 справ, що на 30% більше від показників минулого року. За звітний
період 2018 року надано 5630 консультацій, що перевищує минулорічні
показники на 39%. Також центри надання адміністративних послуг працюють
у Богданівській та Вербківській об’єднаних територіальних громадах, ними
розглянуто 3424 справи та надано 789 консультацій.

В районі зареєстровано 273 учасника бойових дій, які приймали участь в
антитерористичній операції, з них 3 має статус інваліда війни. В
Павлоградському районі діє програма «Соціальний захист та підтримка
найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлоградського
району на 2015-2019 роки», в рамках якої на теперішній час виконуються
заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
В межах даної програми протягом 9 місяців 2018 року було надано
матеріальну допомогу 7 особам учасників антитерористичної операції на
суму 7,5 тис. грн.

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ПАВЛОГРАД
На Дніпропетровщині відкрили найбільший в Україні індустріальний парк.
Індустріальний парк «Павлоград» – це 250 га землі для відкриття нових
підприємств. Він розташований в промисловому серці України – в
Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Поруч проходить міжнародна траса, в Дніпрі є річковий і аеропорти. В
радіусі 300 км від парку проживають 17 мільйонів чоловік. Це 40% населення
України. У цьому ж радіусі зосереджено 440 тисяч підприємств і організацій,
на які припадає майже 50% прибутку всіх підприємств країни.
Індустріальний парк уже розділений на 7 секторів відповідно до профілю
виробництв, які можна на них розмістити. Для машинобудування відведено
120 га землі, приміщень під виробництво будматеріалів – 50 га, переробку
сільгосптоварів – 25 га, легкої промисловості та Hi-tech технології – 20 га.
Земельні ділянки чекають своїх інвесторів.
У перспективі Індустріальний парк дозволить створити приблизно 5 тис.
Нових робочих місць, а також залучити більше $ 370 млн в розвиток області
та отримати додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ ВЕРБКІВСЬКОЇ ОТГ
У селі Вербки після реконструкції відкрито дитячий садок.
Садочок у Вербках був розрахований на 45 дітей, та потреба у місцях була
більшою. У 2011-му дошкільний заклад вирішили відремонтувати, а поруч
добудувати ще одну будівлю. Роботи велись повільно, а згодом й зовсім
зупинились.

2015 року старий одноповерховий садок відремонтували, поруч звели
двоповерховий корпус. Будівлі об’єднали переходом. Тепер кожна з шести
груп має власну ігрову та спальню, окремий вихід та майданчик. Біля садка
збудували і власну твердопаливну котельню.
Після реконструкції садочок приймає 115 дітей.
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛА ТРОЇЦЬКЕ

Реконструкція мережі водопостачання КЗ ДНЗ «Оленка», Троїцька СШ І-ІІІ
ступенів, Троїцька ЗПСМ, будинок спільного проживання людей похилого
віку та вул. Шевченко з буд. 35 по 69, вул. Леніна з буд. 95 по 105 та з
буд. 88 по 110, вул. Пушкіна, вул. Чапаєва, вул. Набережна, провулка Чапаєва,
вул. 40 років перемоги села Троїцьке в рамках проекту «Надійне
водозабезпечення громади – шлях до поліпшення життя її мешканців».

Роки будівництва 2014-2015, кошторисна вартість 2625,880 тис. грн, освоєно
1610,4 тис. грн, в тому числі: 400 тис. грн. обл. бюджет, 350 тис. грн місц.
бюджет, 860,4 тис. грн кошти фонду «DESPRO», партнерів та громади.
Замінено старі труби водогону на пластикові – 8 км, встановлено насосне та
електрообладнання насосної станції, встановлені прилади обліку.
Реалізація проекту дозволила задовольнити потреби населення та
організацій централізованим водопостачанням Забезпечено питною водою
80 житлових будинків, де проживає 145 осіб, та важливі об’єкти соціальної
інфраструктури: ДНЗ «Оленка», який відвідує 30 дітей; загальноосвітню школу
– 140 учнів; амбулаторію – 18 працівників; будинок спільного проживання
людей похилого віку – 60 чоловік; сільську раду, сільську бібліотеку.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ В С. ПРИВОВЧАНСЬКЕ

Роки реалізації 2017-2018, кошторисна вартість 716,08 тис. грн, освоєно
716,08 тис. грн. коштів із бюджету Троїцької об’єднаної територіальної
громади. Встановлено 196 світлоточок. Освітлені вулиці Шкільна, Степова,
Дружби, Чкалова, Чехова, Миру, Південна, Надрічна, Нова, пров. Шкільний,
де знаходяться такі соціально значущі об’єкти, як школа, дитячий садок,
будинок культури, пошта, ФАП, магазин, офіс старости.
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД БАГАТОКВАРТИРНИЙ
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК В С. БОГДАНІВКА

В с. Богданівка в 2017-2018 роках було проведено реконструкцію нежитлової
будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул. Шкільна, 15 в
с. Богданівка. На це було направлено 3115,90 тис. грн коштів Богданівської
ОТГ. Загальна площа будівлі 299,57 м 2, житлова площа 155,97 м2 (6 квартир).
Будинок було реконструйовано з метою надання житла молодим
спеціалістам для залучення лікарів та вчителів до села. Введено в
експлуатацію шість квартир, на сьогодні ключі отримали чотири спеціаліста:
три вчителя та один сімейний лікар.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БОГУСЛАВСЬКОЇ ЗШ І-ІІ СТУПЕНІВ ПІД ДНЗ
«МАЛЯТКО» ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 130, С. БОГУСЛАВ

У селі Богуслав проведено реконструкцію будівлі КЗ «Богуславської ЗШ І-ІІ
ступенів» для створення на її базі дитячого дошкільного закладу «Малятко»
за адресою: вул. Першотравнева, 130, с. Богуслав. В селі Богуслав із кількістю
мешканців 3692 осіб протягом багатьох років гостро стояло питання
доступності дошкільної освіти, так як діючий дитячий садок не міг прийняти
усіх бажаючих. В 2016 році будівля Богуславської ЗШ І-ІІ ступенів була
реконструйована під дитячий садок. На реалізацію цього проекту було
освоєно 1248,678 тис. грн коштів районного бюджету, в результаті почав
функціонувати дитячий садок на 75 місць.
КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

За період з 2014 по 2018 роки в районі було відремонтовано 192,406 тис. м2
дорожнього покриття, на що було використано 111,2 млн грн. Вжиті заходи
сприяли зниженню аварійності на дорогах, покращенню умов пасажирських
та вантажних автомобільних перевезень, покращенню стану маршрутів

загального користування в населених пунктах та під’їздів до соціальнозначущих об’єктів – шкіл, клубів, адміністративних установ тощо.
У СЕЛІ БОГДАНІВКА ВІДКРИЛИ БЮВЕТ

У селі Богданівка відкрили бювет. Якісна питна вода – для майже 8 тисяч
мешканців громади.

Пріоритетні напрями розвитку території визначаються Стратегією розвитку
Павлоградського району на період до 2020 року. Головними із них є:
Першочерговими завданнями на 2019-2021 роки є:
розвиток діючих підприємств, створення нових робочих місць, розширення
бази оподаткування, наповнення районного бюджету;
збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій;
зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті.
Попри певні позитивні зрушення, що відбулися на протязі останніх років,
життєві стандарти в сільській місцевості ще не в повній мірі відповідають
сучасним вимогам. Тому необхідно продовжити роботу в напрямку того,
щоб кожна людина мала належні умови проживання, можливості для
якісного медичного обслуговування, культурного розвитку, отримання
якісної освіти. Першочерговими завданнями на 2019-2021 роки є:
покращення соціальних послуг в районі (медичних, освітянських, культурних

тощо);
розвиток інженерно-комунальної інфраструктури;
сприяння житловому будівництву та благоустрою.
Наявність розвиненої інженерно-комунальної інфраструктури є важливою
умовою сталого розвитку регіону
і зростання його інвестиційного
потенціалу. Головними завданнями цього напрямку є будівництво нових
комунальних об’єктів та вирішення проблем, пов'язаних із зносом існуючих
об'єктів і мереж житлово-комунального призначення. Вирішення цих питань
дозволить забезпечити для доступність комунальних послуг для населення,
підвищити надійність комунальних систем та якість послуг, що надаються.

1. Збільшення житлового фонду району за рахунок капітальних вкладень у
будівництво:
 реконструкція будівлі під гуртожиток за адресою: вул. Шевченка,
32б в с. Богданівка (7465,81 тис. грн);
2. Будівництво та реконструкція 9,1 км водопровідних мереж та
1 свердловини для покращення стану водопостачання, забезпечення
послугами з централізованого водопостачання близько 4 тис. осіб у сільській
місцевості:
 будівництво водопроводу в с Оженківка (1000,0 тис. грн);
 Дообладнання водонапірної свердловини, будівництво водонапірної
башти та водонапірної мережі у с. Домаха Межиріцької сільської ради
(2500,0 тис. грн);
 Будівництво системи водопостачання в с.Привовчанське в рамках
участі
у
швейцарсько-українському
проекті
«Підтримка
децентралізації в Україні DESPRO» (4092,46 тис. грн).
3. Реконструкція мереж на 11 вулицях с. Межиріч освітлення в населених
пунктах району:
 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Широка, вул. НечуйЛевицького, вул. Набережна, вул. Мавринська, вул. Зелена, вул.
Осипенка, вул. Центральна, пров. Пляжний, пров. Козацький, пров.
Осипенківський, пров. Робочий в с. Межиріч (621,6 тис. грн).
4. Покращення рівня благоустрою:
 «Благоустрій паркової зони з влаштуванням водорозбірної колонки по
провулку Партизанський в с. Богуслав (1333,941 тис. грн);
 Відновлення елементів благоустрою з капітальним ремонтом
тротуарної доріжки по вул. Перемоги від буд. №11 до буд. №14 в
с. Привовчанське (1184,27 тис. грн);

 Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт
покриття майданчика в районі будинку № 38 по вул. Харківська в с.
Вербки (1699,223 тис. грн).
5. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів
обласного бюджету та місцевих бюджетів на загальну суму 31,8 млн грн:
 капітальний ремонт частини дороги по вул. Соборна (від буд.№77 до
а/д Зелене-Богдановка-Богуслав), по вул. Затишна від пров. Кленовий
до вул. Першотравнева в с. Богуслав;
 відновлення елементів благоустрою- капітальний ремонт частини
дорожнього покриття по пров. Спартака від вул. Центральна до буд.
26, по пров. Пушкіна від вул. Першотравнева до буд. 4 в с. Богуслав;
 відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт
покриття майданчика в районі будинку № 38 по вул. Харківська в с.
Вербки;
 капітальний ремонт дороги вул. Осипенка від буд.№1 до буд.№44
(включно), вул. Чкалова від буд.№1 до буд.№18 (включно), провулка
Осипенко від вул. Осипенка до вул. Гагаріна в с. Новоолександрівське;
 капітальний ремонт дороги від вул. Мавринська буд. №2 по вул.
Набережна до буд. 142 (включно), вул. Зелена, від буд. №2 (включно) до
буд. №70, від вул. Шевченка по вул. Сонячна до буд.№154 (включно), в
с. Межиріч;
 капітальний ремонт дороги вул. Сонячна від вул. Калинової до вул.
Центральна, вул. Калинова від буд. №43 до буд. №63 (включно), вулиці
Чкалова від вул. Калинової до вул. Дитюка, в с. Булахівка.
5. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів
обласного бюджету та місцевих бюджетів на загальну суму 31779,12 тис. грн.:
 капітальний ремонт спортивного залу Новоруської ЗОШ І-ІІІ ступенів
в с. Нова Русь (657,46 тис. грн),
 капітальний ремонт системи опалення (1140,97 тис. грн), будівлі
шляхом заміни вікон (впровадження енергозберігаючих технологій)
(1448,38 тис. грн.), ремонт даху будівлі №2 (1624,47 тис. грн),
благоустрій території Богданівської ЗШ І-ІІІ ступенів с. Богданівка
(340,47 тис. грн),
 капітальний ремонт будівлі КЗ «Кочерезький НВК» ЗОШ І-ІІІ ступенів
– дитячий садок" в с. Кочережки (5388,71 тис. грн), будівлі
ПКНЗ «Центр позашкільної освіти» в с. Вербки (3566,31 тис. грн),
 реконструкція комунального дошкільного закладу «В'язівоцький
дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» в с. В'язівок
(3055,63 тис. грн),
 будівництво модульної топкової КЗ «Центру позашкільної освіти» в
с. Вербки (2360,32 тис. грн),

 капітальний ремонт приміщення їдальні Межиріцького НВК ім.
І.С.Обдули (1089,25 тис. грн), їдальні Троїцької ЗШ І-ІІІ ступенів в
с. Троїцьке (5328,92 тис. грн),
 капітальний ремонт будівлі (фасад та система опалення)
КЗ «Новодачинська ЗШ І-ІІІ ступенів» в с. Нова Дача (2555,19 тис. грн);
 капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів (30,6 млн грн).
 капітальний ремонт будівлі фельдшерського пункту в с. Нова Русь
(360,2 тис. грн).
Протягом 2019-2021 років планується реалізація 12 проектів, спрямованих
на покращення умов культурного дозвілля:
 капітальний ремонт будівлі СБК с. Поперечне (2946,04 тис. грн);
 утеплення фасаду Народного дому в с. Кочережки (982,51 тис. грн);
 капітальний ремонт братської могили Радянських воїнів в с. Богуслав
(140,21 тис. грн);
 реконструкція системи опалення будівлі в с. Межиріч (635,25 тис. грн);
 реконструкція зовнішніх електромереж для забезпечення опалення
будівлі в с. Межиріч (247,38 тис. грн);
 реконструкція теплогенераторної з встановленням електрокотлів
потужністю 150Квт з акумуляцією тепла в будівлі в с. Межиріч
(1151,29 тис. грн);
 капітальний ремонт будівлі Троїцького Будинку культури в с. Троїцьке
(1189,92 тис. грн);
 реконструкція пам’ятки історії місцевого значення «Братська могила
радянських воїнів»(охоронний №711) с.Привовчанське (873,26 тис. грн);
 капітальний ремонт будівлі Привовчанського будинку культури в с.
Привовчанське (2200,00 тис. грн);
 будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка (70 млн
грн);
 капітальний ремонт меморіального комплексу загиблим воїнамземлякам в с. Богуслав (1239,13 тис. грн);
 капітальний ремонт приміщень будівлі Будинку культури в с. Богуслав
Павлоградського району Дніпропетровської області (780,61 тис. грн).

 реконструкція тиру під спортивно-оздоровчий комплекс в
с. Привовчанське (4553,87 тис. грн);
 Капітальний ремонт приміщення Богуславського сільського стадіону
з впровадженням енергозберігаючих заходів в с. Богуслав (958,20 тис.
грн);
 Облаштування сучасним покриттям бігової доріжки Богуславського
сільського стадіону в с. Богуслав (4969,953 тис. грн).

 капітальний ремонт частини будівлі контори Троїцької сільської ради
(2518,11 тис. грн);
 нове будівництво системи оповіщення Богданівської сільської ради
(814,25 тис. грн);
 реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови
другого поверху (9037,34 тис. грн);
 капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі Богуславської
сільської ради (458,10 тис. грн);
 капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі Богуславської
сільської ради (607,76 тис. грн).
 очищення русла р. Самара в с. Вербки (1200,0 тис. грн).

БУДІВНИЦТВО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ В С. БОГДАНІВКА

Роки будівництва 2017-2020, кошторисна вартість 69937,314 тис. грн.
Будівництво ведеться за кошти бюджету Богданівської об’єднаної
територіальної громади. В 2017-2018рр. освоєно 8951,3 тис. грн. Об’єкт по
вул. Багата, 22а в с. Богданівка включає: будівлю КСЦ 0,7815 га, футбольне
поле, трибуни на 300 місць, парковку, будівлю котельної, склад, свердловину,
насосну станцію. Культурно-спортивний центр розрахований на
максимальну кількість відвідувачів 500 чол. Планується створення 24 нових
робочих місць.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИВОВЧАНСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
Площа будівлі – 2841,8 кв.м., роки будівництва 2019-2021, кошторисна
вартість проекту 30639,2 тис. грн. Запланований обсяг фінансування – 13,0

млн грн державний бюджет, 9000 тис. грн обласний бюджет, 8639,2 тис. грн
місцевий бюджет. У Привовчанській ЗШ навчаються діти із сіл
Привовчанське та Малоолександрівка, а також діти, які проживають у
близьких районах м. Павлограда – всього це 128 осіб. Проведення
капітального ремонту дозволить значно покращити умови їх навчання та
підвищити якість освіти.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД ГУРТОЖИТОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 32Б В С. БОГДАНІВКА
Роки будівництва 2019-2020, кошторисна вартість 7465,81 тис. грн. Загальна
площа будівлі – 279,27 м2, корисна площа будівлі – 236,56 м2, кількість
квартир – 4. Проект буде реалізований за кошти бюджету Богданівської
об’єднаної територіальної громади. Мета проекту – надання молодим
спеціалістам житла з метою їх залучення до роботи у громаді.
БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПОТУЖНІСТЮ 250 МВТ

На Дніпропетровщині ірландська компанія «Altostrata» планує збудувати
потужну сонячну електростанцію. Інвестпроект загальною вартістю 255 млн
євро. Будівництво електростанції потужністю 250 МВт збираються
розгорнути в Павлоградському районі поблизу села Левадки. Площа
– півтисячі гектарів. Станція має забезпечити електрикою понад 40 тисяч
домівок та підприємств. Це можна порівняти з енергоспоживанням
Павлограда. Енергозаощадження – не єдина вигода сонячних панелей. Ще
один аспект – екологічний. Електростанція не завдаватиме шкоди довкіллю,
а вироблена енергія буде екологічно чистою. Крім того, інвестор обіцяє
створити майже 450 нових робочих місць.

ДОДАТОК

благоустрій
водопостачання
водопостачання
водопостачання

дитячі садки

дороги

дороги
дороги

дороги

дороги

дороги
дороги
дороги
дороги

Благоустрій паркової зони з
влаштуванням водорозбірної колонки по
провулку Партизанський в с. Богуслав
Будівництво водопроводу в с. Оженківка
Межиріцької сільської ради
Дообладнання водонапірної
свердловини, будівництво водонапірної
башти та водонапірної мережі у с.
Домаха Межиріцької сільської ради
Будівництво системи водопостачання в с.
Привовчанське в рамках участі у
швейцарсько-українському проекті
«Підтримка децентралізації в Україні
DESPRO»
Реконструкція комунального дошкільного
закладу «В'язівоцький дитячий ясла –
садок «Ромашка» загального розвитку» за
адресою: вул. Центральна, 70 с. В'язівок
Капітальний ремонт частини дороги по
вул. Соборна (від буд. №77 до а/д
Зелене-Богдановка-Богуслав) в с.
Богуслав
Капітальний ремонт частини дороги по
вул. Затишна від пров. Кленовий до вул.
Першотравнева в с. Богуслав
Відновлення елементів благоустроюкапітальний ремонт частини дорожнього
покриття по пров. Спартака від вул.
Центральна до буд. 26 в с. Богуслав
Відновлення елементів благоустроюкапітальний ремонт частини дорожнього
покриття по пров. Пушкіна від вул.
Першотравнева до буд. 4 в с. Богуслав
Відновлення елементів благоустрою –
капітальний ремонт покриття майданчика
в районі будинку № 38 по вул. Харківська
в с. Вербки
Капітальний ремонт дороги вулиці
Осипенко від буд.№1 до буд. №44
(включно), в с. Новоолександрівське
Капітальний ремонт дороги вулиці
Чкалова від буд. №1 до буд. №18
(включно), в с. Новоолександрівське
Капітальний ремонт дороги провулка
Осипенко від вул. Осипенка до вул.
Гагаріна в с. Новоолександрівське
Капітальний ремонт дороги від вул.
Мавринська буд.№2 по вул. Набережна
до буд. 142 (включно), в с. Межиріч

Покращення умов дозвілля для 3692 осіб
Покращення умов проживання для 117
осіб
Покращення умов проживання для 166
осіб
Покращення умов проживання для 831
осіб

Покращення умов перебування для 40
дітей
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги

дороги
дороги
дороги
дороги
дороги
дороги

дороги

дороги

дороги

дороги

Капітальний ремонт дороги вулиці
Зелена, від буд. №2 (включно) до буд.
№70, в с. Межиріч
Капітальний ремонт дороги від вул.
Шевченка до вул. Сонячна до буд. №154
(включно), в с. Межиріч
Капітальний ремонт дороги вулиці
Сонячна від вул. Калинової до вул.
Центральна, в с. Булахівка
Капітальний ремонт дороги вулиці
Калинова від буд. №43 до буд. №63
(включно), в с. Булахівка
Капітальний ремонт дороги вулиці
Чкалова від вул. Калинової до вул.
Дитюка, в с. Булахівка
Відновлення елементів благоустрою з
капітальним ремонтом тротуарної
доріжки по вул. Перемоги від буд. №11
до буд. №14 в с. Привовчанське
Відновлення елементів благоустрою –
капітальний ремонт покриття майданчика
в районі будинку № 38 по вул. Харківська
в с. Вербки
Капітальний ремонт дороги О042205
Новов'язівське – Кочережки – Булахівка –
/М-04/ км 15+800 – км 22+000
(окремими ділянками)
Капітальний ремонт дороги О042205
Новов'язівське – Кочережки – Булахівка –
/М-04/ км 4+567 – км 15+800; км 22+000
– км 31+030
Капітальний ремонт дороги С041106
Червона Нива – Межиріч км 0+000 – км
2+970

дороги

Капітальний ремонт дороги С041112 //М04/ – Дачне/ – Домаха км 0+000 – км
3+860

дороги

Капітальний ремонт дороги О041106
Зелене – Богданівка – Богуслав км 0+000
– км 18+600

дороги

Капітальний ремонт дороги О041106
Зелене – Богданівка – Богуслав км 18+600
– км 33+830

дороги

Капітальний ремонт дороги О041302
Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка км
16+350 – км 26+075

екологія
житлове
будівництво

Очищення русла р. Самара в с. Вербки
Реконструкція будівлі під гуртожиток за
адресою: вул. Шевченко, 32б с.
Богданівка
Будівництво малого групового будинку за
адресою: с. Богданівка, вул. Шевченко,
30-а
Капітальний ремонт частини будівлі
контори Троїцької сільської ради по вул.
Миру, 1 с. Троїцьке

житлове
будівництво
інше

Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Покращення експлуатаційного стану
дороги та безпеки руху, зменшення
соціальної напруги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Покращення стану водного об’єкту
Введення в експлуатацію 4 квартир
Створення належних умов для
проживання дітям-сиротам
Покращення умов надання державних
послуг для 1513 осіб

інше

інше

інше

культура
культура
культура
культура

культура

культура

культура
культура

культура
культура
культура

культура
охорона
здоров’я
спорт
спорт

Реконструкція будівлі Вербківської
сільської ради шляхом добудови другого
поверху за адресою: с. Вербки, вул.
Матросова, 20
Капітальний ремонт приміщень першого
поверху будівлі сільської ради за
адресою: провулок Партизанський 10, с.
Богуслав
Капітальний ремонт приміщень другого
поверху будівлі сільської ради за
адресою: провулок Партизанський 10, с.
Богуслав
Капітальний ремонт будівлі
Поперечнянського СБК за адресою: с.
Поперечне, в. Гагаріна, 9
Утеплення фасаду Народного дому за
адресою: вул. П'ятихатки, 1а, с.
Кочережки
Капітальний ремонт братської могили
Радянських воїнів в с. Богуслав
Реконструкція системи опалення будівлі
КЗ культури «Павлоградська районна
школа естетичного виховання» за
адресою вул. Соборна, 104 в с. Межиріч
Реконструкція зовнішніх електромереж
для забезпечення опалення будівлі КЗ
культури «Павлоградська районна школа
естетичного виховання» за адресою: вул.
Соборна, 104 в с. Межиріч
Реконструкція теплогенераторної з
встановленням електрокотлів потужністю
150 Квт з акумуляцією тепла в будівлі КЗ
культури «Павлоградська районна школа
естетичного виховання» за адресою: вул.
Соборна , 104 в с. Межиріч
Капітальний ремонт будівлі Троїцького
Будинку культури по вул. Центральна, 99
с. Троїцьке
Реконструкція пам’ятки історії місцевого
значення «Братська могила радянських
воїнів» (охоронний №711) с.
Привовчанське
Капітальний ремонт будівлі
Привовчанського будинку культури по
вул. Миру, 27 с. Привовчанське,
Будівництво культурно-спортивного
центру по вул. Багата, 22а в с. Богданівка
Капітальний ремонт меморіального
комплексу загиблим воїнам-землякам за
адресою: вулиця Центральна 64-б, с.
Богуслав
Капітальний ремонт приміщень будівлі
Будинку культури за адресою: вулиця
Центральна 64, с. Богуслав
Капітальний ремонт будівлі
фельдшерського пункту за адресою: вул.
Горького, 19а в с. Нова Русь
Реконструкція тиру під спортивнооздоровчий комплекс по вул. Нова, 13, в
с. Привовчанське
Капітальний ремонт приміщення
Богуславського сільського стадіону з

Покращення умов надання державних
послуг для 4310 осіб
Покращення умов надання державних
послуг для 3692 осіб
Покращення умов надання державних
послуг для 3692 осіб
Покращення умов надання культурних
послуг для 4893 осіб
Покращення умов надання культурних
послуг для 1432 осіб
Капітальний ремонт меморіалу 138,49 м2
Покращення умов надання культурних
послуг для 4554 осіб
Покращення умов надання культурних
послуг для 4554 осіб

Покращення умов надання культурних
послуг для 4554 осіб

Покращення умов надання культурних
послуг для 1513 осіб
Об’єм пам’ятника 4,165 м3

Покращення умов надання культурних
послуг для 1354 осіб
Покращення умов дозвілля для 4557 осіб
Збереження меморіального комплексу

Покращення умов дозвілля для 3692 осіб
Покращення умов надання медичних
послуг для 704 осіб
Покращення умов дозвілля для 831 осіб
Покращення умов дозвілля для 3692 осіб

спорт

центри
безпеки
школи
школи
школи
школи

школи

школи

школи
школи
школи

школи

школи
школи

впровадженням енергозберігаючих
заходів по вулиці Калинова, 54а, в с.
Богуслав
Облаштування сучасним покриттям
бігової доріжки Богуславського
сільського стадіону по вулиці Калинова,
54а, в с. Богуслав
Нове будівництво системи оповіщення
Богданівської сільської ради
Капітальний ремонт системи опалення КЗ
«Богданівська ЗШ І-ІІ ступенів» за
адресою вул. Шкільна, 15 в с.Богданівка
Благоустрій території Богданівської ЗШ ІІІІ ступенів по вул. Шевченка, 32-в в с.
Богданівка
Капітальний ремонт спортивного залу
Новоруської ЗОШ І-ІІІ ступенів" за
адресою вул.Горького, 17 с. Нова Русь
Капітальний ремонт будівлі шляхом
заміни вікон (впровадження
енергозберігаючих технологій) в КЗ
«Богданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» за
адресою: вул. Шевченка, 32-Д в
с.Богданівка
Капітальний ремонт даху будівлі №2 КЗ
«Богданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» за
адресою: вул. Шевченка, 32-Г в с.
Богданівка
Капітальний ремонт будівлі комунального
закладу «Кочерезький НВК «Кочерезька
ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» за
адресою: вул. Абрикосова буд. 26 с.
Кочережки
Капітальний ремонт будівлі ПКНЗ «Центр
позашкільної освіти» по вул. Миру 73, с.
Вербки
Будівництво модульної топкової КЗ
«Центру позашкільної освіти» по вул.
Миру 73, с. Вербки
Капітальний ремонт приміщення їдальні
КЗ «НВК з інтернатним відділенням
«Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені
Івана Семеновича Обдули – ДНЗ
«Ромашка» за адресою: с. Межиріч, пров.
Шкільний, 6
Капітальний ремонт будівлі (фасад та
система опалення) КЗ «Новодачинська
ЗШ І-ІІІ ступенів» за адресою: вул.
Пушкіна, 7 с. Нова Дача
Капітальний ремонт будівлі їдальні
Троїцької ЗШ І-ІІІ ступенів за адресою:
вул. Центральна, 110а, с. Троїцьке
Капітальний ремонт КЗ «Привовчанська
ЗОШ І-ІІІ ступенів» за адресою:
с.Привовчанське, вул. Перемоги, 11

Покращення умов дозвілля для 3692 осіб

Система оповіщення для території 828,3
га, кількість населення 4893 осіб
Покращення умов навчання для 404 дітей
Покращення умов навчання для 404 дітей
Покращення умов навчання для 44 дітей
Покращення умов навчання для 404 дітей

Покращення умов навчання для 404 дітей

Покращення умов навчання для 102 дітей

Покращення умов навчання для 300 дітей
Покращення умов навчання для 300 дітей
Покращення умов навчання для 239 дітей

Покращення умов навчання для дітей 168
дітей
Покращення умов навчання для 128 дітей
Покращення умов навчання для 128 дітей

