Петропавлівський район розташований у східній частині області, на відстані
102 км від обласного центру. Петропавлівський район розташований у
степовій зоні, ґрунти – чорнозем. Центр району – селище міського типу
Петропавлівка, розташоване на річці Бик (притока р. Самара).
З природних багатств тут є родовища кам’яного вугілля, які були відкриті у
1949 році. Площа району – 124,8 тис. га.

Чисельність наявного населення району становить 25592 особи.
Працездатне населення 10156 осіб. Кількість безробітних осіб, які
зареєстровані у державній службі зайнятості і мають статус безробітного
380 чоловік. Чисельність людей пенсійного віку – 12662 особи.
Середньомісячний розмір пенсії одного пенсіонера 2320 грн.

На території Петропавлівського району здійснюють діяльність 4 виробничі
структури (шахти) ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля», державна реєстрація –
м.Павлоград. Кількість працюючих шахтарів – мешканців району близько
5,0 тис. чол.

Петропавлівщина належить до регіону, де виробляється значна частина
сільськогосподарської продукції області. В аграрному секторі району
здійснюють сільськогосподарську діяльність 124 підприємства різних форм
власності та господарювання, які в основному спеціалізується на
вирощуванні зернових та технічних культур. Сільськогосподарські угіддя
займають 91605 га. З них рілля становить – 90000 га , пасовища – 685 га,
сіножаті – 83 га та багаторічні насадження 837 га .

На території Петропавлівського району обліковується та діє 145 підприємств
малого бізнесу – юридичних осіб. Основна частка малих юридичних
підприємств за видами економічної діяльності припадає на сільське
господарство – 124 суб’єкти господарювання. Кількість зареєстрованих
суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб складає 785 платників,
основним видом яких є роздрібна торгівля продовольчими та
непродовольчими товарами.

На території Петропавлівського району у 2017 році створені 2 об’єднані
територіальні громади: Миколаївська ОТГ та Українська ОТГ. До складу яких
ввійшли 5 сільських рад Петропавлівського району.

З метою забезпечення дітей Петропавлівського району освітніми послугами
в районі функціонує 16 дошкільних, 3 опорних заклади, 6 філій,
5 загальноосвітніх закладів, 2 НВК, 2 позашкільних заклади – Будинок
творчості дітей та юнацтва та Дитячо-юнацька спортивна школа.
Відповідно до вимог Нової української школи в Петропавлівському районі у
2017-2018 роках створено 3 опорних навчальних заклади – Петропавлівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням, до складу якої входить
2 філії, Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів з двома філіями та Миколаївська ЗОШ
І-ІІІ ступенів з двома філіями.
У 2017-2018 році з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми
потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти на базі Петропавлівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням за кошти обласного
бюджету створено медіатеку та ресурсну кімнату.
За звітній період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та
дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання,
ремонт каналізаційних та водопровідних мереж, дахів, заміна вікон, дверей
та утеплення стін тощо. І цьому є підтвердження вже сьогодні:
 У Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснено капітальний ремонт
будівлі на суму – 2943,96 тис. грн.
 Проведено технічне переоснащення котелень Васильківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів – 452,1 тис. грн; Троїцького НВК – 1171,2 тис. грн;
Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 917,4 тис. грн; Олександропільського
НВК – 1024,1 тис. грн; Брагинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 996,7 тис. грн.
 Придбано металопластикових вікон у Петропавлівську ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1, Петрівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, Миколаївську ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Дмитрівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дмитрівську ЗОШ І-ІІ
ступенів – 1300,00 тис. грн.
 Капітальний ремнот частини даху Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2 з професійним навчанням – 846,8 тис. грн та
Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – 1298,00 тис. грн.
 Відкрито 2 групи на 30 місць у Миколаївському ДНЗ № 2.
Загалом в 2015-2018 роках на капітальні та поточні ремонти закладів освіти
витрачено: 2015 рік – 4392,76 тис. грн, 2016 рік – 6103,86 тис. грн, 2017 рік –
1714,1 тис. грн, 2018 рік – 2741,6 тис. грн.

У Петропавлівському районі функціонує 3 медичних заклади: 2 заклади
первинної медичної допомоги КНП «Петропавлівський ЦПМСД», КНП
«Миколаївський ЦП МСД» та 1-КЗ«ПетропавлівськаЦРЛ»ДОР», 7 сільських
лікарських амбулаторій ЗПСМ та 17 фельдшерсько-акушерських пунктів.
За звітний період виконані поточні ремонти по закладах медицини та
використано 1423,6 тис. грн.
 Реалізовано проект оновлення фізіотерапевтичного відділення
Петропавлівської центральної районної лікарні. Кошторисна
вартість проекту склала 982,0 тис. грн.
 Будівництво котельні АЗПСМ с.Брагинівка на суму 441,6 тис. грн.
В районі діє Програма «Здоров’я населення Петропавлівщини» на заходи
якої освоєні кошти за період 2015-2018 рр. в сумі 401,1 тис. грн.
Учасникам АТО за звітний період на пільгове зубопротезування виділено у
122,0 тис.грн.

За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту
та здорового способу життя на базі Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 2 з професійним навчанням реалізовано проект «Будівництво
спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям», освоєно
1200,0 тис. грн. бюджетних коштів. Заклади освіти поповнено спортивним
інвентарем на суму понад 400,0 тис. грн.

В районі функціонує наступна мережа закладів культури, яка становить
41 одиницю: 1 районний будинок культури, 13 сільських будинків культури;
7 сільських клубів; 1 районна центральна бібліотека; 1 дитяча районна
бібліотека; 15 сільських, 1 районна музична школа, 1 районний Народний
історико-краєзнавчий музей; 1 кінотеатр.
 Проведено ремонт Братської могили в с.Чумаки , впорядковано об’єкт
та прилеглу територію на суму 161,1 тис. грн.
 Виконано капітальний ремонт покрівлі сільського будинку культури в
с.Українське, загальною вартістю-645,3 тис. грн.
 Встановлено пам’ятники ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС,
та загиблим воїнам АТО в смт. Петропавлівка. Витрачено 140,0 тис.
грн.
 У 2018 році реалізовано проект «Капітальний ремонт даху та фасаду
будівлі Петропавлівського районного будинку культури». Загальна
кошторисна вартість склала 1100 тис. грн.
Загалом в 2015-2018 роках на реалізацію проектів мережі закладів культури
для проведення капітальних та поточних ремонтів освоєно використано
2616,1 тис. грн.

Також приділено увагу і зовнішньому вигляду артистів району, так у
2016 році на одяг колективів району було виділено 9,3 тис. грн; у 2017 –
7,4 тис. грн, 2018 році – 15,6 тис. грн.
У 2017 році фонди книгозбірень Петропавлівської централізованої
бібліотечної системи поповнились 3072 примірниками нової художньої
літератури, у 2018 – 1109 примірниками.

З метою безперебійного водозабезпечення Петропавлівською селищною
радою за період 2014-2018 років виконано ремонт водопровідних мереж по
вулицях Шкільна, Жовтнева, Соборна, Польова, Героїв України, пров. Світлий
на суму – 5199,8 тис.грн., покращено умови проживання – 3788 мешканцям.
 Виконано капітальний ремонт напірного водопроводу в с.Самарське
на суму – 788,5 тис. грн.
 Виконано капітальний ремонт підвідних водогонів водопостачання с.
Троїцьке, Петропавлівського району на суму – 370,0 тис. грн.
 Збудовано розвідувально-експлуатаційну свердловину, водонапірної
башти та водогону від свердловини до ВБ для водопостачання сіл
Катеринівка та Мар’їна Роща, також збудовано водопровідну мережу,
в вищезазначених селах, що дасть можливість забезпечити жителів
населених пунктів в кількості 757 осіб якісною питною водою,
витрачено 1865,4 тис. грн з місцевого бюджету.

Для зменшення соціальної напруги та покращення криміногенної ситуації
задля зниження кількості крадіжок, дорожньо-транспортних пригод,
хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів відновлено вуличне
освітлення в с. Запоріжжя, с. Сидоренко, с. Дмитрівка, смт.Петропавлівка на
суму – 588,1 тис. грн, з місцевих бюджетів.

В рамках енергозберігаючих заходів та енергонезалежності, з метою
економії блакитного палива за звітний період, 6 газових котелень
переведено на твердопаливні (пелетні) котли.

За рахунок коштів з природоохоронного фонду здійснено реконструкцію
мереж каналізування, в смт.Петропавлівка. що покращило санітарний та
епідеміологічний стан селища. Освоєно – 4391,2 тис. грн.

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано
проведено роботи по ремонту доріг

 В 2014 році для капітального ремонту з державного бюджету на суму
722,7 тис.грн. та з місцевого бюджету на суму 476,3 тис. грн.
 В 2015 році поточний ремонт проведено на площі 6619,3 м 2 на суму
3022,4 тис. грн.
 В 2016 році поточний ремонт проведено на суму 1935,4 тис.грн. та
капітальний ремонт на суму 250,0 тис. грн на загальній площі доріг
7120,0 м2
 В 2017 році виконано поточний ремонт на площі 2,79 тис. м2 та
капітального – 4209,0 м2 на загальну суму 4832,8 тис. грн.
 За 2018 рік на території району проведено капітальний ремонт доріг
0,8 тис.м2 на суму 290 тис. грн та поточний ремонт 5628,08 тис. м2
на суму 1658,0 тис. грн.

Виконана реконструкція будівлі по вул. Жовтнева № 125 у смт.Петропавлівка
під житловий будинок з виділенням соціального житла медичним
працівникам, що є вкрай актуальним для жителів Петропавлівського району,
так як забезпеченість лікарями недостатня. Витрачено – 10367,8 тис. грн.

Вагомий внесок у виробництво сільськогосподарської продукції
здійснюється за основними галузями виробництва – вирощуванням
зернових та технічних культур.
Основу агропромислового сектору складають – 124 сільськогосподарських
підприємств різних організаційних форм господарювання, із них –
14 сільськогосподарські товариства, 107 фермерські господарства та 3 – інші.
Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2014 по
2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки витрати
склали – 132,8 млн грн, а саме всього придбано – 89 одиниць, в т.ч.
59 тракторів, 23 зернозбиральних комбайнів за рахунок власних коштів.
 У 2016 році створено нові фермерські господарства «Стандарт-ЛС»
та «Відродження 2016», 2 новостворених робочих місця.
В районі діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою
діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 135 адміністративних послуг.
У Петропавлівському районі 23.07.2015 створено та діє центр допомоги
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, якого в
середньому щороку звертаються близько 200 чоловік учасників АТО. Для
4 учасників бойових та інвалідів війни АТО придбано санаторно-курортні
путівки на оздоровлення.
За 2015-2018 роки для родин загиблих бійців придбано 3 квартири в
м.Павлоград.

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НОВОСЕЛІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

У 2015 році за кошти обласного бюджету у розмірі 2,6 млн. грн. та місцевого
бюджету – у розмірі 282,3 тис. грн було проведено комплексне обстеження
грунтової основи, фундаментів та будівельних конструкцій, а також
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ОНОВЛЕННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ

У 2017 році за підтримки
Петропавлівської районної ради,
райдержадміністрації, Дніпропетровської ОДА та федеральної компанії
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), що діє за
дорученням Уряду Німеччини, а також компанії ДТЕК було реалізовано
проект оновлення фізіотерапевтичного відділення Петропавлівської
центральної районної лікарні. Кошторисна вартість проекту складає

982,0 тис. грн. Було створено на базі фізіотерапевтичного відділення
оновлені та обладнані кабінети для лікувальних та реабілітаційновідновлювальних процедур, а саме: кабінети високочастотної терапії,
електролікування,
інгаляторію,
кімнати
ароматерапії,
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механічного та мануального масажу та встановлення соляної кімнати.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГУРТОЖИТКУ ПІД БАГАТОКВАРТИРНИЙ
БУДИНОК З ВИДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

Протягом 2016-2017 років було реалізовано проект «Реконструкція будівлі
гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з виділенням
соціального житла для лікарів сімейної медицини в смт. Петропавлівка по
вул. Жовтневій, 125». Кошторисна вартість проекту складає 10,36 млн грн
(8,9 млн. грн. з обласного бюджету та 1,5 млн грн із місцевого бюджету).
Основна мета проекту – надання соціального житла лікарям сімейної
медицини для залучення молодих спеціалістів на роботу до лікарняних
закладів. Реалізація даного проекту дала можливість реконструювати
гуртожиток під 14 – квартирний житловий будинок для молодих спеціалістів
– лікарів.
ПРИДБАННЯ БУДИНКІВ ТА КВАРТИР ДЛЯ
СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

Найвагомішою подією у 2017 році стало виділення коштів з державного
бюджету на придбання будинків та квартир для соціального житла дітямсиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.
Загальна сума субвенції склала – 1,6 млн грн. Під соціальне житло для дітей
зазначеної категорії в кінці 2017 року було придбано 6 житлових приміщень:
3 квартири в смт. Петропавлівка, загальна вартість склала – 969,7 тис. грн;
1 житловий будинок в с. Дмитрівка, вартістю – 155,5 тис. грн;
2 житлових будинки в с. Троїцьке загальною вартістю – 486,2 тис. грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ
ТРАСИ ЗНАМЯНКА-ЛУГАНСЬК-ІЗВАРИНЕ

На Дніпропетровщині вперше за 20 років побачила новий асфальт траса
Знамянка-Луганськ-Ізварине. Закінчили капітальний ремонт 14 км дороги
поблизу села Миколаївка. Ділянку автодороги відремонтували за новітньою
технологією. Товщина оновленого дорожнього покриття – 35 см. Ремонтники
уклали два шари асфальту, нанесли розмітку, оновили дорожні знаки,
замінили колесовідбійний брус.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ СВОБОДНОЇ В ПЕТРОПАВЛІВЦІ

За рахунок коштів обласного бюджету в 2017
відремонтовано вулицю Свободну в районному центрі.

році

капітально

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;
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 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. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж для поліпшення
якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з
централізованого водопостачання близько 3 тис. осіб у сільській місцевості:
 реконструкція
водопровідних
мереж
в
смт.Петропавлівка,
протяжністю 1 км. на суму – 693,3 тис. грн;
 водозабезпечення сіл Катеринівка та Мар’їна Роща Миколаївської ОТГ
(будівництво розвідувальної експлуатаційної свердловини та
водонапірної башти), кошторисна вартість – 1622,7 тис. грн;
 проведення водопровідних мереж по селу Катеринівка та Мар’їна
Роща, протяжністю 7,6 км. на суму – 3131,5 тис. грн;
 будівництво підвідного водоводу та підвищувальної насосної станції
для водопостачання с.Васильківське та сіл Запоріжжя, Сидоренко,
Куніново та Русакове Миколаївської ОТГ, загальною протяжністю
17,4 км. на суму – 23541,1 тис. грн;
2. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів
обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму 8179,7 тис. грн, а
саме:
 капітальний ремонт доріг в смт. Петропавлівка, с. Петрівка,
с. Катеринівка, с. Мар»їна Роща, с. Українське.
3. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району.
4. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та
ремонтами автодоріг загального користування.

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на
загальну суму 14,6 млн грн, в т.ч.:
у закладах освіти – на 6375,8 тис. грн, у тому числі:
 капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Колосок» Брагинівської сільської
ради – 2454,0 тис. грн.;
 Капітальний ремонт покриття будівлі Брагинівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Брагинівської сільської ради – 1699,1 тис. грн.;
 Капітальний ремонт будівлі спортивної зали Дмитрівської ЗОШ І-ІІ
ступенів Дмитрівської сільської ради – 2222,7 тис. грн;
 Капітальний ремонт Петропавлівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів
смт.Петропавлівка – 25,0 млн грн;
у закладах культури – на 2358,4 тис. грн, у тому числі:
 Капітальний ремонт Меморіалу Слави за адресою смт.
Петропавлівка, вул.Героїв України, 53 – 858,5 тис. грн;
 капітальний ремонт фасаду будівлі Петропавлівського районного
будинку культури – 1500,0 тис. грн.

забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами до
освіти;
здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного
процесу в відділених населених пунктах до місця навчання та у зворотному
напрямку;
забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів державного
бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі загальноосвітні
навчальні заклади денної форми навчання використовують їх у навчальновиховному процесі та підключені до мережі Інтернет;
підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб
регіонального ринку праці;
придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів
(фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних);
створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при
діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей
до якісної дошкільної освіти в районі;
створення умов для проведення заходів професійного спрямування для
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів
загальноосвітніх навчальних закладів району.
Реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для підвищення
надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних громадах
району, а саме:
 реконструкція споруд та мереж каналізації в смт.Петропавлівка на
суму 2359,0 тис. грн.
Здійснення протиповіневих заходів на річках Бик та Самара, ліквідація
наслідків підтоплення в населених пунктах району, регулювання водного
режиму та розчищення русел річок:
 впровадження проекту «Протиповіневі заходи на річках Бик та
Самара» на суму 4594,8 тис. грн.
Здійснення заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-гігієнічного
стану населених пунктів.

ПРОТИПОВІНЕВІ ЗАХОДИ НА РІЧКАХ САМАРА ТА БИК

Основною метою пріоритету є впровадження та підтримка екологічної
політики, спрямованої на збереження безпечного для існування живої і
неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я
населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля.
В перспективі на 2019-2021 роки з метою досягнення головних цілей
напрямку передбачена реалізація проекту «Протиповіневі заходи на річках
Самара та Бик у Петропавлівському районі Дніпропетровської області».
Проектом передбачено відведення грунтових та паводкових вод з 110 га
території селища, поглиблення існуючої паводкової системи центральної
частини селища довжиною 480 м та розчистка русла річки Бик протяжністю
2300 м. Загальна вартість проекту на 01.01.2018 року становила
4475,0 тис. грн, на теперішній час вартість проекту підлягає коригуванню.
Реалізація даного проекту дасть можливість відновити проточність русла
річки Бик, що відрегулює гідрологічний режим в частині пересихання річки
та підняття грунтових вод в північній частині селища, частково
спричиненими виробітками існуючих на території району шахт.
БУДІВНИЦТВО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОТГ
Для
своєчасного,
кваліфікованого
та
доступного
медичнного
обслуговування, створення комфортних умов перебування у медичному
закладі в Миколаївській об’днаній територіальній громаді розпочато
реалізацію президентського проекту «Підвищення доступності та якості
медичного обслуговування у сільській місцевості». Завдяки цьому в
с.Миколаївка Петропавлівського району буде збудована нова сучасна
амбулаторія. Для реалізації проекту будівництва центру, медичне
обладнання та придбання автомобіля-позашляховика планується залучити
13,0 млн грн.

Реалізація проекту дасть змогу 6382 жителям Миколаївської ОТГ отримувати
медичні послуги не виїжджаючи за територію громади, а сучасні
діагностичні технології допоможуть вчасно встановити діагноз.
РЕКОНСТРУКРЦІЯ 5-ТИ ПОВЕРХОВОГО КОРПУСУ
КЗ «ПЕТРОПАПАВЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

У лікувальному закладі по вул.Миру, 102 в смт.Петропавлівка розташовано
6 стаціонарних відділень, де протягом 10 місяців 2018 року проліковано
1972 людини. Лікарняний комплекс центральної районної лікарні терміново
потребує проведення капітальних ремонтних робіт.
З метою покращення технічного стану 5-ти поверхового корпусу
центральної районної лікарні необхідно провести реконструкцію споруди,
вартість згідно КПД складає близько 3,0 млн грн. Проектом передбачено
посилення несучих і огороджуючих будівельних конструкцій, вогнебіозахист
всіх дерев’яних елементів покрівлі, монтаж покрівлі та водозливної системи.
Реалізація цього проекту збільшить строк експлуатації будівлі, оновить її
зовнішній вид та забезпечить створення комфортних умов перебування
хворих.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕТРОПАВЛІВЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2
Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 яка розташована в смт.Петропавлівка,
вул.Соборна, 23 є опорним навчальним закладом. Головним напрямом
роботи в галузі освіти є створення оптимальних умов для здобуття якісної та
доступної освіти, соціальний захист учасників навчально – виховного

процесу, впровадження суспільної моралі та духовності в освітній процес,
зміцнення матеріальної бази освітніх закладів.

Капітальний ремонт будівлі не проводився протягом 30 років. Проектом
передбачено утеплення та ремонт покрівлі, заміну вхідних, міжкімнатних
дверей та вікон, утеплення фасаду школи, ремонт внутрішніх приміщень,
заміну каналізаційних, водопровідних та тепломереж, встановлення
зовнішнього освітлення по території школи, заміна електромережі. Загальна
кошторисна вартість проекту складає 25,0 млн грн. Під час реконструкції
враховується одна з обов’язкових умов – тепло й комфорт у класах.
Енергомодернізація збільшує строк експлуатації будівлі, оновлює її зовнішній
вид та сприяє створенню комфортних умов перебування 656 дітей.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БРАГИНІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
(ВКЛЮЧАЮЧИ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЯК СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ)

Брагинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів розташована за адресою: с.Богинівка,
вул.Шкільна, 1 Петропавлівського району Дніпропетровської області.
Навчальний заклад складається з 2 корпусів: 1 корпус – спортивна зала,
їдальня, бібліотека (введений в експлуатацію в 1960 році) та основний корпус
– навчальні кабінети (1974 рік). З 2008 року припинена експлуатація першого
корпусу, згідно висновку щодо аварійного стану приміщення. В наслідок
чого, учні школи не мають можливості отримувати в повному обсязі знання
та вміння, необхідні відповідно навчальних програм.
Проектом передбачено реконструкцію закладу: заміну даху, заміну дверей та
вікон, утеплення стін, ремонт системи опалення, заміну усіх комунікацій. Крім

того, необхідне облаштування спортивного залу, актового залу їдальні та
майстерні. Під час реконструкції враховується одна з обов’язкових умов –
тепло й комфорт у класах. Загальна кошторисна вартість проекту складає
28,6 млн грн.
Відновлення шкільного закладу створить належні умови для виховання
536 дітей шкільного та дошкільного віку. Комплекс робіт забезпечить 50%
збереження енергоресурсів на опалення будівлі школи та безпеку
життєдіяльності навчально-виховного процесу школи, якому на
сьогоднішній день загрожує аварійний стан будівлі.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДМИТРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів розташована в с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 30 є
опорним навчальним закладом, де освіту здобувають 210 дітей. Реалізація
даного проекту дозволить реалізувати державну політику у сфері освіти для
задоволення потреб населення села Дмитрівки та прилеглих до нього сіл.
Надасть можливість здійснити утеплення покрівлі і фасаду будівлі, провести
ремонти внутрішніх приміщень, заміну каналізаційних мереж. В свою чергу
це дозволить створити комфортне та безпечне освітнє середовище, а також
зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів школи.

ДОДАТОК

водопостачання
водопостачання
водопостачання

водопостачання

водопостачання
водопостачання
водопостачання
водопостачання
водопостачання
водопостачання
водопостачання
дороги

Капітальний ремонт водопровідної
мережі по вул. Соборна в смт
Петропавлівка
Капітальний ремонт водопровідної
мережі по вул. Польова до вул. Калинова
в смт Петропавлівка
Будівництво розвідувальноексплуатаційної свердловини,
водонапірної башти та водяної
свердловини до ВБ для водопостачання с.
Катеринівка Миколаївської ОТГ
Будівництво розвідувальноексплуатаційної свердловини,
водонапірної башти та водяної
свердловини до ВБ для водопостачання с.
Мар’яна Роща Миколаївської ОТГ
Будівництво водопровідної мережі в с.
Катеринівка Миколаївської ОТГ
Будівництво водопровідної мережі в с.
Мар’яна Роща Миколаївської ОТГ
Будівництво підвідного водоводу та
підвищувальної насосної станції для
водопостачання селища Васильківське
Миколаївської ОТГ
Будівництво підвідного водоводу та
підвищувальної насосної станції для
водопостачання с. Запоріжжя
Миколаївської ОТГ
Будівництво підвідного водоводу та
підвищувальної насосної станції для
водопостачання с. Сидоренко
Миколаївської ОТГ
Будівництво підвідного водоводу та
підвищувальної насосної станції для
водопостачання с. Кунінова
Миколаївської ОТГ
Будівництво підвідного водоводу та
підвищувальної насосної станції для
водопостачання с. Русакове
Миколаївської ОТГ
Капітальньий ремонт дороги вул.
Соборна в смт.Петропавлівка

Забезпечення якісним водопостачанням
500 мешканців смт Петропавлівка.

Забезпечення якісним водопостачанням
273 мешканців села

Забезпечення якісним водопостачанням
448 мешканців села

Забезпечення якісним водопостачанням
273 мешканців села
Забезпечення якісним водопостачанням
448 мешканців села
Забезпечення якісним водопостачанням
933 мешканців села
Забезпечення якісним водопостачанням
91 мешканця села
Забезпечення якісним водопостачанням
мешканців села
Забезпечення якісним водопостачанням
мешканців села
Забезпечення якісним водопостачанням
мешканців села
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги, організації та
безпеки руху, які відповідають вимогам
державних стандартів, безпечний підвіз
учнів до навчального закладу,
підвищення безпеку руху в населеному
пункті, покращення аварійно небезпечної ситуації в селищі.

дороги

дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття майданчиків для стоянки і
зупинки транспортних засобів по вул.
Центральна від магазину до будинку
культури в с. Петрівка Миколаївської ОТГ
Капітальний ремонт частини дороги по
вул. Шахтарська від пр. Бізіменний до
житлового будинку №10 в с. Катеринівка
Миколаївської ОТГ

дороги

Капітальний ремонт частини дороги по
вул. Піщана від житлового будинку №25
до житлового будинку №94 в с. Мар’яна
Роща Миколаївської ОТГ

дороги

Капітальний ремонт дороги вул.
Першотравнева в с. Українське
Української ОТГ

дороги

Капітальний ремонт дороги О041302
Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка км
0+000 – км 16+350

екологія

каналізація

Протиповеневі заходи на річках Самара
та Бик у

Реконструкція споруд та мереж
каналізації смт Петропавлівка

культура

Капітальний ремонт Меморіалу Слави за
адресою вул. Героїв України, 53, смт
Петропавлівка

культура

Капітальний ремонт фасаду будівлі
Петропавлівського районного будинку
культури за адресою: вул. Героїв України,
70, смт Петропавлівка
Капітальний ремонт 5-ти поверхового
корпусу «Петропавлівської ЦРЛ» ДОР» в
смт. Петропавлівка по вул. Миру, 102

охорона
здоров’я

охорона
здоров’я
ЦНАП
школи
школи

Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без
житла за адресою: с. Миколаївка, вул.
Шкільна, 9
Створення ЦНАП виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради
Капітальний ремонт Дмитрівської ЗОШ IIII ст. в с. Дмитрівка по вул. Шкільна, 30
Капітальний ремонт Петропавлівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 з професійним
навчанням в смт. Петропавлівка по вул.
Соборна, 23

Покращення вуличної інфраструктури,
підвищення експлуатаційного стану
елементів облаштування дороги.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод –
460 осіб.
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги. Орієнтовна
кількість отримувачів вигод – 844 особи.
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги. Орієнтовна
кількість отримувачів вигод – 844 особи.
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги. Орієнтовна
кількість отримувачів вигод – 800 осіб.
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Відновлення гідрологічного режиму
завадить пересиханню річки та підняттю
ґрунтових вод в північній частині селища
на поверхню місцевості в літній період.
Даний проект остаточно зніме питання
підтоплення смт. Петропавлівка та
зникнення річок Бик та Самара, а також
зниження рівня соціальної напруги,
покращення умов проживання 25592
мешканцям
Забезпечення якісними мережами
каналізування 7000 мешканців смт
Петропавлівка.
Покращення умов для комфортного
перебування 7000 мешканців району та
учасників виховного процесу на
Меморіалі Слави.
Покращення умов для комфортного
перебування 7000 мешканців району та
учасників виховного процесу у закладі.
Якісне надання медичних послуг найголовніша потреба медицини
сьогодні Петропавлівська
лікарня обслуговує населення смт
Петропавлівка та прилеглих сіл.
Створення належних умов для
комфортного перебування мешканців
міста у закладі охорони здоров’я.
Покращення умов надання державних
послуг
Створення належних умов для
комфортного перебування 500 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 526 дітей у
навчально-виховному закладі.

школи

Створення навчального закладу з
дошкільною освітою на базі
Брагинівської ЗОШ I-III ступенів в с.
Богинівка по вул. Шкільна, 1

школи

Реконструкція стадіону Петропавлівської
ЗОШ №2 в смт. Петропавлівка по вул.
Соборна, 23

Створення належних умов для
комфортного перебування 218 дітей у
навчально-виховному закладі. При
об’єднанні закладів у один структурний
підрозділ буде додатково створено 10
робочих місць.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.

