У надрахземлі району знайдено запаси будівельних глин, піску, мінеральної
води. Вся територія району знаходиться в одній кліматичній зоні – помірноконтинентальній. Географічне розміщення району і його витягненість з
заходу на схід створює додаткові ризики для сільського господарства,
пов’язані з можливими посухами в межах усієї території району.
Ґрунтовий покрив Петриківського району складають переважно чорноземи
різної якості. Найвищою родючістю характеризуються чорноземи на
території Чаплинської сільської ради.
Чисельність постійного населення району станом на 1 січня 2018 року
складає 25,0 тис. осіб, та скоротилося у порівнянні з відповідним періодом
2017 роком на 1,12%, у тому числі міське – 8,2 тис. осіб, сільське – 16,8 тис.
осіб. Із загальної кількості населення – 6,9 тис. осіб – це люди пенсійного віку,
5,0 тис. дітей та 13,2 тис. чоловік – особи працездатного віку.
Станом на 01.10.2018 року на обліку в центрі зайнятості зареєстровано
204 особи безробітного населення. Протягом звітного періоду пройшов
професійне навчання 71 безробітний (на замовлення роботодавців
навчалося 56 безробітних). Працевлаштовано у звітному періоді 229 чоловік
або 45,0% від загальної чисельності тих, що перебували на обліку (усього
протягом 9 місяців 2018 року перебувало на обліку в службі зайнятості
515 осіб безробітного населення).
Рівень безробіття станом на 1 жовтня 2018 року становить 1,4%, що на
0,3 % менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Промисловість
Петриківського
району
представлена
трьома
підприємствами, а саме: ПрАТ «Оріль-Лідер», яке займається виробництвом
м’яса курчат – бройлерів (переробна (харчова АПК) промисловість),
ДП «Петриківкатеплоенерго» «Дніпротеплоенерго» ДОР» (займається
виробництвом та розподілом тепла) та ТОВ ЦНМ «Петриківка», яке
займається виготовленням виробів з деревини (заготовок тарілок, ваз,
цукерниць, салотовок, писанок, підсвічників і таке інше), які майстри
розмальовують Петриківським розписом.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2018 року
склав 2514,1 млн грн та більше в порівнянні з відповідним періодом
минулого року на 43,1 %.

Сприятливі природно-кліматичні умови району дозволяють вести
інтенсивне сільське господарство, вирощувати зернові та технічні культури,

овочі та фрукти, отримувати високоякісне продовольче зерно. Більш ніж
60 % площі району зайнято під сільськогосподарське виробництво.
Виробництвом сільськогосподарської продукції у районі займається
18 сільськогосподарських агроформувань та 83 фермерських господарств, у
користуванні яких перебуває 21,2 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких
18,6 тис. га становить рілля.
Виробництво валової продукції сільського господарства за 9 місяців
2018 року за попередніми даними склало 1 047,5 млн грн (у тому числі
продукція рослинництва – 234,9 млн грн, тваринництва – 812,6 млн грн), що
на 6,2 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

За 9 місяців 2018 року обсяг інвестицій у житлове будівництво склав 11,7 млн
грн (кошти населення). Введено в експлуатацію 1248 м2 житла, що становить
91,2% обсягів відповідного періоду 2017 року та дозволило поліпшити
житлові умови 9 сім’ям.

Станом на 01.10.2018 у районі працює 1262 суб’єкти господарювання, з них
590 – юридичних осіб та 672 фізичні особи – підприємці. У галузевому розрізі
малий бізнес охоплює практично всі сфери економіки. Мале підприємництво
– це категорія виробників та постачальників, яка найбільш мобільно
забезпечує потребу населення в різноманітних видах продукції, робіт та
послуг. Кількість працюючих у малому та середньому бізнесі – 2354 осіб.

У 2017 році в районі створено одну – Петриківську ОТГ, до складу якої
ввійшли населені пукти Петриківської селищної та Хутірської сільської рад. У
жовтні 2017 року обрано голову та депутатів новоствореної Петриківської
об’єднаної територіальної громади.

В Районі функціонує мережа дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної власності району у кількості 17 установ, а
саме: 3 навчально-виховних комплексів (Хутірський, Шульгівський,
Чаплинський), 2 – середніх загальноосвітніх шкіл (Лобойківська та
Єлизаветівська СЗШ), 3 опорних закладів освіти – Петриківський ЗО І-ІІІ
ступенів з Петриківською та Малопетриківською філіями, Курилівський
ЗО І-ІІІ ступенів з філією Миколаївський НВК та Іванівський ЗО І-ІІІ ступенів з
Гречанівською філією,7 – ДНЗ, 1 позашкільний навчальний заклад: БДТ;
КУ «Петриківський інклюзивно-ресурсний центр».

За звітний період значно зміцніла матеріальна база загальноосвітніх
навчальних закладів та дитячих садків: це проведення капітальних ремонтів
приміщень та дахів, заміна вікон, дверей на енергозберігаючі, утеплення стін
та фасадів, придбання предметів довготривалого використання, тощо.
І цьому є підтвердження:
 за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 39,4 млн грн та субвенції
районного бюджету обласному бюджету у сумі 3,0 млн грн виконано
капітальний ремонт в опорному закладі освіти «Петриківська ЗОШ
І-ІІІ ступенів»;
 виконано капітальний ремонт покрівлі та перекриття дошкільного
навчального закладу «Сонечко» у смт Петриківка для двох дошкільних
груп та харчоблоку Петриківського ДНЗ №1 за програмою німецької
компанії ZIC на суму 2513,7 тис.грн ,в тому числі за рахунок грантових
коштів у сумі 2165,7 тис. грн, 250,0 тис. грн – коштів державного
бюджету та 98,0 тис. грн – коштів селищного бюджету;
 виконано добудову на одну групу Єлизаветівського ДНЗ, використано
коштів обласного бюджету у сумі 6,9 млн грн;
 проведено реконструкцію існуючої будівлі спортивного комплексу
Чаплинської СЗОШ під НВК на 60 місць за рахунок коштів обласного
бюджету у сумі 10,7 млн грн та коштів місцевого бюджету в сумі
603,9 тис. грн.
 виконано капітальний ремонт покрівлі Курилівського ДНЗ в сумі
1153,1 тис. грн (державний бюджет – 580,0 тис. грн, районний бюджет
– 498,0 тис. грн, селищний бюджет – 75,1 тис. грн).
Загалом же за звітний період 2015-2018 років на капітальні та поточні
ремонти закладів освіти, поліпшення їх матеріально-технічної бази
витрачено: 2015 рік – 6357,1 тис. грн; 2016 рік – 7374,7 тис. грн; 2017 рік –
35235,9 тис. грн; 2018 рік – 11947,8 тис. грн.

У районі забезпечено стабільне функціонування мережі закладів охорони
здоров’я, а саме центральної районної лікарні, 8 амбулаторій загальної
практики сімейної медицини та 3 фельдшерських пунктів.
За звітний період виконано капітальні ремонти по заміні вікон та дверей на
металопластикові, даху, поточні ремонти приміщень у закладах охорони
здоров’я першого та другого рівнів, проведено реконструкції приміщень
АЗПСМ, використано коштів у сумі 4,2 млн грн, придбано медичного
обладнання та укріплено матеріально – технічну базу медичних закладів на
суму 1,6 млн грн.

З метою популяризації здорового способу життя серед мешканців району,
подальшого розвитку фізичної культури і спорту побудовано міні – футбольні
поля з улаштуванням синтетичного покриття в Іванівському та Курилівському

опорних закладах освіти (2,2 млн грн – державний бюджет). Придбано
штучне покриття для міні – футбольних полів Лобойківської СЗОШ та
Петриківського опорного закладу освіти (999,0 тис грн – державний бюджет).
Ведеться реконструкція стадіону Петриківського ОЗО (20,5 млн грн –
обласний бюджет).

У районі функціонує мережа закладів культури району, що налічує
32 структурні підрозділи.
На території Петриківського району працюють дві школи естетичного
виховання: РКЗК «Петриківська дитяча музична школа» та РКЗК
«Петриківська дитяча художня школа ім. Т.Я.Пати».
Чотири співочі колективи мають високе звання «народний», дитячий
ансамбль бандуристів та два танцювальні колективи мають звання
«зразкового».
У звітному періоді у закладах культури району з метою проведення заходів з
енергозбереження виконано наступні роботи:
 капітальний ремонт КЗК «Чаплинський сільський будинок культури»
(заміна вікон та дверей, ремонт фасаду) виконано робіт на суму
554,4 тис. грн (місцевий бюджет);
 капітальний ремонт будівлі Улянівського сільського будинку дозвілля
на суму 1559,5 тис. грн (1495,3 тис. грн – державний бюджет, 64,2 тис.
грн – місцевий бюджет);
 капітальний ремонт даху КЗК «Хутірський сільський будинок
культури» на суму 808,0 тис. грн (місцевий бюджет);
 капітальний ремонт фасаду будівлі КЗК «Петриківський РБК» на суму
200,0 тис. грн (місцевий бюджет);
 виконано заміну вікон та дверей на металопластикові у КЗК
«Петриківський РБК» на суму 64,0 тис. грн.

З метою безперебійного водозабезпечення 2,7 тисяч мешканців селища
Курилівка виконано реконструкцію мереж водопостачання за рахунок
коштів обласного бюджету в сумі 450,0 тис. грн.

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації,
поліпшення життя мешканців району протягом 2015-2018 років реалізовані
проекти з реконструкції мереж та систем зовнішнього освітлення у
населених пунктах Петриківської, Миколаївської та Курилівської селищних
рад, Лобойківської та Єлизаветівської сільських рад на загальну суму 6,7 млн
грн.

З метою економії енергоресурсів проведено реконструкції внутрішніх систем
опалення по закладах освіти району на суму 6,4 млн грн, капітальні ремонти
дахів шкіл, дошкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров’я на
суму 14,6 млн грн, виконано повну заміну вікон та дверей на
металопластикові по закладах освіти, частину – по закладах охорони
здоров’я та закладах культури району на суму 4,0 млн грн. Використано
коштів на заходи із енергозбереження 22,7 млн грн (державний бюджет –
2,2 млн грн, обласний бюджет – 9,9 млн грн).
На виконання заходів з енергозбереження у 2015-2018 роках:
 ДП «Петриківкатеплоенерго» «Дніпротеплоенерго» ДОР» провело
реконструкцію котелень №3 у смт Петриківка та №9 у с. Іванівка з
встановленням твердопаливних котлів, використано коштів у сумі
2427,2 тис. грн;
 проведено реконструкцію з прибудовою будівлі амбулаторії загальної
практики сімейної практики медицини у с. Хутірське на суму
547,1 тис. грн;
 проведено реконструкцію електроопалення 3-х АЗПСМ на суму
140,0 тис. грн;
Придбано електричні та твердопаливні котли для закладів освіти району на
суму 482,6 тис. грн.

У 2018 році розпочато роботи з відновлення гідрологічного режиму річки
Чаплинка на території району за рахунок коштів обласного
природоохоронного фонду в сумі 4,0 млн грн.

З метою благоустрою населених пунктів району, поліпшення умов
проживання мешканців та транспортного сполучення, протягом
2015-2018 років проведено капітальні та поточні ремонти доріг комунальної
власності на площі 274,7 тис м2 на суму 36,1 млн грн, а саме: 2015 рік –
41,8 тис. м2 на суму 4563,8 тис. грн, 2016 рік – 173,6 тис. м2 на суму
19954,2 тис. грн, 2017 рік – 35,8 тис. м2 на суму 6651,0 тис. грн, 9 міс. 2018 року
– 23,5 тис. м2 на суму 4963,8 тис. грн.

Основу агропромислового сектору Петриківського району складають
18 сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм власності
та 83 фермерських господарств. За період з 2015 по 2018 рік
сільськогосподарські підприємства району освоїли капітальних інвестицій на
суму 626,2 млн грн, в тому числі придбано 62 одиниці тракторів та 23 одиниці
зернозбиральної техніки. У 2016 роцірозпочало свою діяльність ТОВ ВБК
«Агропромінвест», що дозволило створити більше 130 нових робочих місць,

ПрАТ «Оріль – Лідер» розширило свої виробничі потужності шляхом
введення нових майданчиків, завдяки чому створено додатково близько 100
нових робочих місць. Протягом 2015-2018 років побудовано та відновлено
зрошувальні системи у сільськогосподарських підприємствах району на
площі 260 га на суму 7,3 млн грн.

У районі діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою
діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 54 адміністративних послуг.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРИКІВСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ
Майже 700 дітей уже навчаються в оновленій Петриківській опорній школі.
Після реконструкції навчальний заклад змінився кардинально – від фасаду до
меблів. Серед освітніх ноу-хау – ресурсна кімната для інклюзивних дітей,
медіатека та креативні полиці буккросингу.
Ця двоповерхова будівля була збудована у 40-х роках минулого століття.
Останній косметичний ремонт торкнувся її стін у 1979-му. Тепер школу не
впізнати. Інтерактивні дошки – в усіх 19 класах.

У школі два сучасні буккросингові куточки, якими можна скористатися в
позаурочну годину. Полиці вміщують 1,5 тисячі книжок: від історичних
романів до сучасної публіцистики.
Діти з особливими потребами отримують якісні знання в ресурсній кімнаті.
Вона створена за проектом Фонду Порошенка, який втілює програму
«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».
Медіатека – інтерактивний простір нового покоління для навчання й обміну
думками. Ще одна родзинка – незвичні сходи. Неправильні форми
англійських дієслів тепер запам’ятовувати легше.

Free Wi-Fi – на всій території школи.
Релакс-зона – прямо під вікнами школи.
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ДЛЯ МІНІ-ФУТБОЛУ
ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ В ІВАНІВСЬКІЙ ОПОРНІЙ ШКОЛІ

З метою популяризації здорового способу життя серед мешканців району
побудовано міні-футбольні поля в Іванівському та Курилівському опорних
закладах освіти (2,2 млн грн – державний бюджет). Придбано штучне
покриття для міні-футбольних полів Лобойківської СЗОШ та Петриківського
опорного закладу освіти (999,0 тис грн – державний бюджет).
На будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним
покриттям чекали усі мешканці Іванівської сільської ради.
Сучасний спортивний майданчик для міні-футболу буде продовженням дій
громади по відродженню спортивної інфраструктури, сприятиме
популяризації серед населення фізичної культури та спорту
Реалізація даного проекту в першу чергу спрямована на створення умов для
розвитку і популяризації спорту та здорового способу життя. Активне
сімейне дозвілля не тільки оздоровить дитину, але й родину. Універсальність
та функціональність даного спортивного майданчику для міні-футболу
дозволить долучити всі верстви населення до занять спортом. Спортивні
заняття можуть проводитися у будь-яку пору року.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ЧАПЛИНСЬКОЇ СЗОШ ПІД НВК

На території Чаплинської сільської ради з 1990 року не працювали заклади
дошкільного виховання дітей. З проханням відновити роботу
вищезазначеного закладу звернулися батьки. Протягом 2015-2018 років за
рахунок коштів обласного бюджету (10,7 млн грн) та районного бюджету
(0,6 млн грн) було виконано роботи з реконструкції будівлі спортивного
комплексу під НВК на 60 місць. Відремонтовано та утеплено покрівлю,
утеплено фасад, замінено вікна та двері на енергозберігаючі, виконано
внутрішнє перепланування приміщення, встановлено сучасну вентиляцію,
санвузли, облаштовано теплу підлогу в ігрових кімнатах. Виконано
благоустрій території закладу. Встановлено три ігрових майданчики з
гойдалками та навісами. Дошкільним вихованням забезпечено63дитини.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА У СЕЛІ ЄЛИЗАВЕТІВКА
У Єлизаветівці у дитячому садочку «Сонечко» збудували «з нуля» новий
корпус. Реконструкція садочка в Єлизаветівці розпочалась в 2016 році. На
території дошкільного закладу побудували новий корпус та обладнали
сучасний ігровий майданчик.

Нова будівля енергоефективна, обладнана сучасною системою вентиляції,
теплою підлогою, кварцуванням приміщень. В корпусі навчатиметься старша
група – всі меблі та іграшки розраховані на шестирічних малюків.
Разом з новим корпусом садочок отримав музичну залу. Тепер всі урочисті
заходи проходитимуть в комфортних умовах.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПЕРЕКРИТТЯ
БУДІВЛІ ДНЗ «СОНЕЧКО» В СМТ ПЕТРИКІВКА
Приміщення
дитсадку
№1
«Сонечко»
у
смт
Петриківка
побудоване
у
1961
році.
Найболючішою
проблемою
застарілої будівлі є
покрівля.
Ремонтні роботи виконувалися за
сприяння німецького товариства
«GIZ». Виконано роботи по заміні
покрівлі, вікон, дверей, утепленню
стін та даху, виконана часткова
заміна мереж водопостачання та водовідведення, внутрішній ремонт кімнат,
встановлено сучасну систему вентиляції. Облаштовано швейний цех,
пральна кімната та кухня. Утеплено підлогу в ігрових кімнатах, встановлено
інтерактивну дошку, ігрові та спальні кімнати укомплектовано сучасними
меблями. Територію закладу облаштовано іще одним ігровим майданчиком
з гойдалками. У дитсадку «Сонечко» виховується 213 дітей із 6 населених
пунктів району.
ПЕРША В УКРАЇНІ РЕСУРСНА КІМНАТА ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

У селищі Петриківка відкрили реконструйовану школу із ноу-хау кабінетами
– першою в Україні ресурсною кімнатою та медіатекою для дітей з
особливими потребами. Вони зроблені за технічним завданням Благодійного
Фонду Порошенка, який втілює програму «Інклюзивна освіта – рівень
свідомості нації».
Ресурсна кімната створена за європейськими стандартами та адаптована під
українські реалії. Подібні приміщення функціонують у навчальних закладах
США, Норвегії, Данії, Литви та Молдові, а тепер їх перевагами
користуватимуться четверо учнів з особливими потребами Петриківської
школи. Ресурсна кімната – спеціально облаштований клас, де такі діти
зможуть вчитися за індивідуальною програмою. Корекційні педагоги
допомагатимуть хлопчикам та дівчаткам, зокрема, отримати повсякденні
побутові навички. Для цього є всі необхідні меблі та техніка.

Основною метою є примноження економічного потенціалу району,
забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців.
Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями
розвитку території:
Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:
сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця,
розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету;
збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій;
зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті;
підвищення рівня та якості життя мешканців району.
Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою
соціальної політики району. Цей напрям передбачає стабілізацію
демографічних процесів через створення на території району умов щодо
якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного
забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію
діяльності
місцевого
населення,
реалізацію
місцевих
ініціатив,
впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад.
Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення
системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та
комфортного перебування дітей у дошкільних навчальних закладах,
забезпечення якісного функціонування навчального процесу, формування та
розвиток туристичних продуктів: історичного, пізнавального та екологічного
туризму.
Екологічна політика району спрямована на збереження безпечної для
існування живої та неживої природи навколишнього середовища, на захист
і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
довкілля, на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на
охорону, раціональне використання природних ресурсів.

1.Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення
котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення
споживання природного газу.
2. Капітальний ремонт 1,8 км водопровідних мереж для поліпшення якості
послуг з водопостачання та забезпечення послугами з централізованого
водопостачання близько 7,0 тис. осіб у сільській місцевості:
 капітальний ремонт центрального водопроводу по проспекту Петра
Калнишевського в смт Петриківка на суму 1,0 млн грн;
 встановлення станцій доочистки питної води в закладах освіти сіл
Лобойківка та Чаплинка і селища Миколаївка у сумі 0,5 млн грн.
3. На наступні три роки в районі планується капітальний ремонт доріг
комунальної власності протяжністю 5,0 км на суму 17,2 млн грн по
7 населених пунктах:
 капітальний ремонт покриття дороги по вул. Калинова у с. Шульгівка
на суму 12,0 млн грн;
 капітальний ремонт дороги по вул. Історична (Корчагіна) у смт
Петриківка на суму 1,9 млн грн.
По сільських та селищних радах району планується проведення поточного
ремонту доріг на площі 13,9 тис.кв 2 на суму 4,1 млн грн.
4. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району.
5. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та
ремонтами автодоріг загального користування.

Протягом наступних трьох років планується проведення капітальних
ремонтів на загальну суму 11,4 млн грн у приміщеннях:
закладів освіти району – Чаплинського НВК та Курилівського ДНЗ
Шульгівської і Чаплинської сільських рад;
закладів культури – КЗК «Петриківський РБК», КЗК «Петриківський музей
етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва», КЗК «Чаплинський
СБК».
закладів охорони здоров’я - КЗ «Петриківська ЦРЛ»ДОР», ЦПМСД та
Курилівської АЗПСМ, а саме:
 капітальний ремонт головного корпусу КЗ «Петриківська ЦРЛ»
ДОР» в смт Петриківка (утеплення фасаду) – 2000,0 тис. грн;
 капітальний ремонт покрівлі адміністративного корпусу ЦПМСД,
в смт Петриківка у сумі 730,1 тис. грн;
 капітальний ремонт покрівлі і утеплення фасаду приміщення
Петриківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини
на суму 1800,0 тис. грн;

капітальний
ремонт
частини
адміністративної
будівлі
Чаплинської сільської ради в с. Чаплинка на суму 678,9 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі Чаплинського сільського Будинку
культури в с. Чаплинка на суму 1596,9 тис. грн.
З метою продовження виконання заходів з енергозбереження у закладах
освіти, охорони здоров'я, закладах культури району заплановано провести:
 реконструкцію та капітальні ремонти дахів та покрівель у
КУ «Територіальний центр надання соціальних послуг»
Петриківської районної ради», корпусу їдальні Лобойківської СЗОШ,
Іванівського опорного ЗО, Іванівського ДНЗ, адміністративного
корпусу Петриківського ЦПМСД,
Петриківської АЗПСМ, КЗК
«Хутірський СБК» на суму 11,1 млн грн;
 провести заміну вікон та дверей на металопластикові в
Іванівському та Курилівському ОЗО, Малопетриківській філії
Петриківської ОЗО, КЗ «Петриківська ЦРЛ» ДОР» на суму
4,9 млн грн;
 капітальний ремонт інженерних мереж будівлі Чаплинського СБК
на суму 1,1 млн грн.


З метою створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей у
районі передбачається впровадження державних стандартів освіти.
Здійснюватимуться заходи щодо оптимізації мережі закладів нового типу,
поліпшення забезпечення підручниками та методичною літературою, а
також:
 оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі
загальноосвітні навчальні заклади використовують їх у навчально
- виховному процесі та підключені до мережі Інтернет;
 придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних
закладів (фізики, хімії, біології, географії);
 забезпечення 100% підвезення учасників навчально-виховного
процесу у сільській місцевості до місця навчання і роботи та у
зворотному напрямку;
 поповнити парк «шкільних автобусів» одним автобусом для
підвезення дітей з метою оновлення та заміни застарілої техніки;
 забезпечення підручниками та навчальною літературою учнів
ЗОШ, які надходитимуть за рахунок коштів державного бюджету.
У 2019-2021роках планується проведення ряду заходів в загальноосвітніх
закладах району, спрямованих на створення оптимальних умов для
всебічного розвитку та навчання дітей, а саме:
З метою створення безпечних умов для навчання школярів, виховання дітей,
праці вчителів будуть продовжені капітальні ремонти системи пожежної
сигналізації в приміщеннях Лобойківської та Єлизаветівської середніх
загальноосвітніх шкіл, Чаплинського, Шульгівського та Миколаївського НВК,
монтаж системи блискавкозахисту в Іванівському опорному закладі освіти;

 капітальний ремонт покрівлі та приміщень корпусу їдальні КЗО
«Лобойківська середня ЗОШ» с.Лобойківка, кошторисна вартість
2671,2 тис. грн;
 капітальний ремонт внутрішніх мереж корпусу їдальні КЗО
«Лобойківська середня ЗОШ» с.Лобойківка, кошторисна вартість
843,8 тис. грн;
 будівництво футбольного поля 42х22 з улаштуванням
синтетичного покриття на території КЗО «Лобойківська ЗОШ» в
с. Лобойківка, кошторисна вартість 1745,2 тис. грн;
 капітальний ремонт частини покрівлі КЗО «Іванівська СЗОШ
Петриківської районної ради» (корпус молодших класів) в с.
Іванівка», кошторисна вартість 2521,4 тис. грн;
 енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт в Іванівській СЗОШ в
с. Іванівка (заміна вікон та дверей на металопластикові) –
1550,4 тис. грн;
 енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт в Курилівській СЗОШ
в смт Курилівка (заміна вікон та дверей на металопластикові) –
1472,6 тис. грн;
 енергозберігаючі заходи капітальний ремонт в Малопетриківській
філії Петриківської ЗОШ І–ІІІ ступенів в с.Мала Петриківка (заміна
вікон та дверей на металопластикові) – 1331,0 тис. грн;
 капітальний ремонт в Чаплинській СЗОШ по вул. Калініна, 2 в с.
Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області
(утеплення фасаду) на суму 2037,8 тис. грн;
 капітальний ремонт Курилівського ДНЗ у сел Курилівка (утеплення
фундаменту) на суму 720,0 тис. грн.
З метою збереження та розвитку культурного потенціалу та
національно-культурної спадщини району на 2019-2021 роки планується
проведення наступних заходів:
 реконструкція території районного музею етнографії, побуту та
народно-прикладного мистецтва в смт Петриківка на суму
768,4 тис. грн;
 капітальний ремонт будівлі Чаплинського сільського Будинку
культури на суму 1596,9 тис. грн;
 капітальний ремонт інженерних мереж будівлі Чаплинського
сільського будинку культури на суму 1080,4 тис. грн.
 капітальний
ремонт
комунального
закладу
культури
«Петриківський
районний
Будинок
культури»
(роботи
проводитимуться
за
сприяння
німецького
товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках програми «Розвиток
соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості ТПО»)
на суму 891,2 тис. грн;
 капітальний ремонт даху комунального закладу культури
«Хутірський сільський Будинок культури», в с. Хутірське на суму
560,8 тис. грн.

З метою зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у
довкілля, збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та
рослинного світу, створення безпечних умов для життєдіяльності населення
району у 2019-2021 роках передбачається виконання наступних
природоохоронних заходів:
 завершення будівництва каналізації та очисних споруд в смт
Петриківка (11,1 млн грн);
 будівництво та влаштування лоткової дренажної системи с.
Улянівка у сумі 3621,7 тис. грн;
 продовженнявідновленнягідрологічного режиму та покращення
санітарного стану річки Чаплинка на території Петриківського
району у сумі 8,0 млн грн;
 розчищення плеса в руслірічки Цеглянка у межах с. Лобойківка на
суму 7,2 млн грн.

ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧИСНИХ
СПОРУД В СМТ ПЕТРИКІВКА

У даний час у смт Петриківка функціонує неповна роздільна система
каналізації, що охоплює собою лише центральну частину селища.
Побутові стоки по самопливних колекторах надходять до існуючої
каналізаційної насосної станції, що розташована в центрі смт Петриківка,
поряд із центральною районною лікарнею, і далі подаються на селищні
очисні споруди. Очисні споруди – поля фільтрації, що розташовані в заплаві
річки Чаплинка, у результаті тривалої експлуатації прийшли в непридатність
та не відповідають чинним нормативним документам. У 2016 році виконано

коригування проектно кошторисної документації та отримано позитивний
висновок ДП «Укрдержбудекпертиза».
Для ефективного використання раніше освоєних коштів, з метою
покращення екологічної ситуації в районі необхідно завершити будівництво
каналізації та очисних споруд.
БУДІВНИЦТВО ШУЛЬГІВСЬКОГО НВК

Приміщення Шульгівської школи побудовано в 1905 році, за період
експлуатації неодноразово проводилися ремонти, але будівля з кожним
роком стає менш придатною для навчання дітей. Виходячи з вище
викладеного, виникла потреба у будівництві нового приміщення
Шульгівського НВК. Виконання даного проекту дасть можливість 200 дітям,
що проживають на території Шульгівської сільської ради, навчатись та
виховуватись у належних умовах.
БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА В СМТ ПЕТРИКІВКА

Враховуючи зростання чисельності дітей дошкільного віку виникла потреба
у збільшенні місць у закладах дошкільного навчання. Необхідне будівництво
ДНЗ на 220 місць.

БУДІВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ
ЛОТКОВОЇ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ С. УЛЯНІВКА
У с.Ульянівка проживає 250 чоловік населення. Щороку танення снігу та
паводки супроводжуються підтоплення 136 дворів та сільгоспугідь. Виходячи
з вище зазначеного, виникла необхідність виготовлення проекту будівництва
дренажної системи населеного пункту.
Частину будівництва дренажної системи, яка знаходиться на землях за
межами с. Ульянівка, виконано за рахунок коштів обласного
природоохоронного фонду.
З метою продовження будівництва дренажної системи у 2017 році
виготовлено проектно-кошторисну документацію проекту: «Будівництво та
влаштування лоткової дренажної системи с. Улянівка» та проведена
державна експертиза на суму 3621,7 тис. грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПОКРІВЛІ
КЗО ІВАНІВСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНЮ (КОРПУС МОЛОДШИХ КЛАСІВ)

Корпус молодших класів побудований у 70-х роках минулого століття.
Капітальні ремонти покрівлі, за період експлуатації не виконувалися.
У 2018 році виготовлено проект загальною кошторисною вартістю 2521,4
тис. грн. Реалізація проекту дозволить поліпшити умови навчання та
виховання 287 дітей чотирьох населених пунктів району.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ
КЗ «ПЕТРИКІВСЬКА ЦРЛ»ДОР» СМТ ПЕТРИКІВКА

У 2015-2016 роках,з метою економії енергоресурсів, у приміщенні головного
корпусуКЗ «Петриківська ЦРЛ»ДОР» виконано капітальний ремонт даху,
заміну вікон та дверей на енергозберігаючі, виготовлено проект на
утеплення фасаду приміщення. Загальна кошторисна вартість 2,6 млн. грн.
Реалізація проекту надасть можливість зменшити споживання енергоносіїв
та покращить умови медичного обслуговування 25,1 тис. жителів району.
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ,КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЧАПЛИНСЬКІЙ
СЕРЕДНІЙ ЗОШ ПО ВУЛ.КАЛІНІНА,2 В С.ЧАПЛИНКА

У 2015-2016 роках, з метою економії енергоресурсів, у приміщенні школи
виконано капітальний ремонт даху, заміну вікон та дверей на
енергозберігаючі, виготовлено проект на утеплення фасаду приміщення.
Загальна кошторисна вартість 2,6 млн. грн. Реалізація проекту надасть
можливість зменшити споживання енергоносіїв та покращить умови
навчання та виховання 290 дітей с.Чаплинки Петриківського району.

ДОДАТОК

дитячі садки
дитячі садки
дитячі садки
дороги

екологія

житлове
будівництво
каналізація

охорона
здоров’я
охорона
здоров’я

охорона
здоров’я

Будівництво ДНЗ в смт Петриківка на 220
місць (нове будівництво)
Капітальний ремонт даху та старого
приміщення ДНЗ по вул Соборна, 5 в с.
Єлизаветівка
Капітальний ремонт даху ДНЗ по вул.
Центральна в с. Іванівка
Капітальний ремонт дороги С041206
Іванівка – Радісне – /Т-04-12/ км 0+000 –
км 17+740

Будівництво та влаштування лоткової
дренажної системи в с. Улянівка
Будівництво малого групового будинку за
адресою: смт Петриківка, вул. Краєвидна,
5-Б
Будівництво каналізації з очисними
спорудами в смт Петриківка

Капітальний ремонт головного корпусу
КЗ «Петриківська ЦРЛ» ДОР» смт
Петриківка, вул. Леніна, 56 (утеплення
фасаду)
Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря без
житла за адресою: с. Лобойківка, вул.
Пати, 7

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря без
житла за адресою: с. Іванівка, вул.
Центральна, 75а

Забезпечення дошкільною освітою 220
дітей 7 населених пунктів району
Економія енергоресурсів, поліпшення
умов виховання 65 дітей та праці
вихователів
Економія енергоресурсів, поліпшення
умов виховання 65 дітей та праці
вихователів
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги, організації та
безпеки руху, які відповідають вимогам
державних стандартів, зменшення
соціальної напруги територіальної
громади району
Реалізація проекту сприятиме захисту від
підтоплення талими водами та
паводками 136 дворів, у яких проживає
250 мешканців с.Улянівка
Створення належних умов для
проживання дітям-сиротам
Реалізація вказаного проекту
забезпечить жителів селища
комплексною системою очищення
стічних вод, поліпшить санітарногігієнічну обстановку в регіоні, підтримає
санітарне благополуччя житлової
забудови
Економія енергоресурсів, покращення
умов надання медичного обслуговування
25,0 тис. жителів району
Будівництво амбулаторії, а також її
оснащення медичним обладнанням та
забезпечення службовим
автотранспортом здійснюється за
рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості дозволить
забезпечити доступність до
кваліфікованої первинної медичної
допомоги та належний санітарнопротиепідемічний режим.
Будівництво амбулаторії, а також її
оснащення медичним обладнанням та
забезпечення службовим
автотранспортом здійснюється за

спорт

спорт

ЦНАП
школи

школи

школи
школи

школи
школи

школи

Будівництво футбольного поля 42х22 м з
улаштуванням синтетичного покриття
(штучна трава) на території КЗО
Чаплинський НВК за адресою:
с.Чаплинка, вул. Калинова, 2
Будівництво стадіону в с. Хутірське по
вул. Лук'яненко Хутірської сільської ради
Створення ЦНАП виконавчого комітету
Петриківської селищної ради (ОТГ)
Будівництво НВК в с.Шульгівка

Енергозберігаючі заходи, капітальний
ремонт в Чаплинській СЗОШ по вул.
Калініна ,2 в с. Чаплинка (утеплення
фасаду)
Реконструкція Гречанівської філії
Іванівського закладу освіти І-ІІІ ступенів
за адресою: с.Гречане, вул. Шевченка, 2
Капітальний ремонт частини покрівлі КЗО
Іванівська ЗШ І-ІІІ ступенів Петриківської
районної ради (корпус молодших класів)
по вул.Центральна, 78 в с. Іванівка
Капітальний ремонт Петриківської
середньої ЗОШ I-III ступенів, вул. Гончара,
1, смт Петриківка
Реконструкція стадіону Петриківської
школи з профільним виробничим
навчанням І-ІІІ ступенів по проспекту
Петра Калнишевського, 71а в смт
Петриківка
Реконструкція існуючої будівлі
спортивного комплексу Чаплинської
СЗОШ під навчально-виховний комплекс
на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с.
Чаплинці

рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості дозволить
забезпечити доступність до
кваліфікованої первинної медичної
допомоги та належний санітарнопротиепідемічний режим.
Покращення умов розвитку футболу для
жителів с. Чаплинка, фізичного
виховання 277 дітей, залучення людей до
здорового способу життя
Створення умов для розвитку і
популяризації спорту та зорового
способу життя, оздоровлення різних
вікових категорій в будь-яку пору року
Покращення умов надання державних
послуг
Виконання даного проекту дасть
можливість 240 дітям, що проживають на
території Шульгівської сільської ради,
навчатись та виховуватись у новій
українській школі
Економія енергоресурсів, поліпшення
умов навчання та виховання 277 дітей с.
Чаплинка та с.Улянівка
Забезпечення дошкільної освітою 40
дітей, поліпшення умов виховання
Економія енергоресурсів, покращення
умов навчання та виховання 97 дітей в с.
Іванівка
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.

