Район розташований у східній частині Дніпропетровської області, на
відстані 130 км від обласного центру.
Площа району – 120,9 тис. га. (3,8% від площі області). До його складу
входять 2 селищні та 5 сільських рад, які об’єднують 71 населений пункт.
Межує з Гуляйпільським і Новомиколаївським районами Запорізької
області, Великоновосілківським Донецької області та Межівським і
Васильківським Дніпропетровської області. Район розташований уздовж
річки Вовчої та її притоків Янчулу і Гайчулу. Із природних копалин є
поклади каоліну та граніту.

Чисельність наявного населення району за статистичними даними станом
на 01.01.2018 року становить 34220 осіб, з них 19512 – сільське, 14708 –
міське. На 01.10.2018 – 33852 особи. Працездатне населення 20,8 тис. осіб.
Зайнятих в економіці району 6,0 тис. осіб. Безробітні, які зареєстровані у
державній службі зайнятості і мали статус безробітного у січні-вересні
2018 року становить 2431 особа. Чисельність людей пенсійного віку у
Покровському районі складає 13,738 тис. осіб, з них 1,275 тис. осіб
громадяни південних та східних областей (за даними на 01.01.2018 року)

Промислове виробництво району представлено підприємствами добувної
галузі та енергетичної сфери. В районі діє 1 промислове підприємство –
ТОВ «Проскоресурси» (зареєстроване у м. Дніпро), яке відноситься до
добувної промисловості та займається випуском каоліну та глин каолінових,
пісків природних та 1 підприємство харчової промисловості ТОВ «Україна».
Підприємства енергетичної сфери займаються виробництвом та
розподілом води, постачанням тепла відповідно це – КП «Покровське
підприємство водопровідно-каналізаційного господарства» та дочірне
підприємство «Васильківка теплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго». Частка
вкладу промислових підприємств району в загальнообласний обсяг
обороту від промислової діяльності незначна і становить 0,06%, що складає
270,4 млн грн. за рік від реалізації продукції (товарів, послуг).

Основними напрямами виробничої діяльності сільгосппідприємств району
є вирощування зернових, технічних і овочевих культур, виробництво м’ясомолочної продукції. Основу агропромислового комплексу складають:
23 сільськогосподарських підприємств з різними формами власності та
підпорядкування;80 селянських фермерських господарств; 1 ДП – філія

«Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України»;
1 сільськогосподарський навчальний заклад – ВПУ-75; племінний завод ДП
– філія «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» по
конях Чистокровна верхова, Українська верхова; племінні репродуктори:
ТОВ «Родина» по ВРХ Голштинська, ТОВ Агрофірма «Обрій» по ВРХ Червона
степова, Українська чорно-ряба; насіннєве господарство: ТОВ Агрофірма
«Славутич» по вирощуванню елітного та репродукційного насіння озимої
пшениці, озимого та ярового ячменю, гороху; сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи: молочарський напрямок – «Добробут
Андріївки»,
овочевий
напрямок
–
«Овочі
Покровщини»;
сільськогосподарське
підприємство
Дніпропетровського
обласного
об'єднання с/г кооперативів «Молочарське» (демонстраційно-навчальна
ферма по ВРХ). Питома вага району в обласному валовому виробництві
продукції сільського господарства – 3,3%.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців станом на 01.11.2018 року в районі налічується:
юридичних осіб – 490, фізичних осіб-підприємців – 1113 суб’єкти
підприємницької діяльності. Кількість малих підприємств району становить
145 одиниць, середніх – 11 одиниць. Кількість працюючих становить на
малих підприємствах – 735 осіб, на середніх підприємствах – 1203 особи.
Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами, в загальному
обсязі виробництва становить 38,7 %, середніми підприємствами – 61,3 %.

Середньомісячна заробітна плата складає – 6043 грн, що складає 66,4 % від
середньообласного показника. Кількість ВПО, які проживають тимчасово на
території району – 2325 осіб. Різними видами пільг та соц. послуг охоплено
7397 осіб. Осіб з інвалідністю всього 1954, в тому числі дітей – з інвалідністю
– 115, інвалідів, які працюють – 235 осіб. Субсидії отримали у 2017 році –
7916 сімей у 2018 році станом на 01.10.2018 отримували 832 сім’ї. Соціальну
допомогу як малозабезпечені отримують – 327 сімей. Чорнобильців –
152 особи,з яких 98 отримують компенсаційні виплати на продукти
харчування. Адресна допомога (ВПО) – 2316 особам.

Підтримка децентралізації та реформи місцевого самоврядування є одним
із ключових пріоритетів Президента України, Парламенту та Уряду України.
Протягом 2016 року в районі створено 3 об’єднанні територіальні громади
(Покровська, В.Михайлівська, М.Михайлівська). Ці громади об’єднали

25,1 тис. населення, що становить 73 % населення району. До їх складу
увійшли 51 населений пункт, а площа складає 94,6 тис. га., що становить
78,3 % площі району.
Розвиток громад на сьогодні забезпечується з одного боку тим, що
створена податкова база для наповнення бюджетів. Головною ж ознакою
створення громади є її спроможність. Велику роль грає державна
підтримка, щоб громади в короткі терміни вирішили власні нагальні
проблеми та завдяки цьому отримати гарний старт для їх розвитку.Завдяки
бюджетній децентралізації громади збільшили свої доходи від 2 до
2,5 разів.
У 2017–2018 роках на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних
громад залучено з бюджетів різних рівнів 80,6 млн грн, реалізовано
59 інфраструктурних проектів. Завдяки державній підтримці, за рахунок
коштів обласного бюджету, власних коштів об’єднані територіальні громади
за звітний період вирішили нагальні проблеми: це відремонтовані дороги,
школи, дитячі садки, водопостачання та вуличне освітлення в діючих
громадах та інші проекти.

З метою забезпечення дітей Покровського району освітніми послугами в
районі функціонує 17 навчальних закладів: 8 закладів загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів, 6 НВК, ВТЦДЮ, Дитяча юнацько-спортивна школа.
У 2016 році оптимізовано 5 загальноосвітніх навчальних закладів з
урахуванням вартості утримання одного учня, фактичної наповнюваності
школи у порівнянні з проектною потужністю, демографічної ситуації, якості
надання освітніх послуг та логістики шкільних підвезень.
У зв’язку з процесами децентралізації та здійснення заходів щодо
реформування освітньої галузі до Покровської селищної ради передано
5 загальноосвітніх навчальних закладів та три філії, до Маломихайлівської
сільської
ради
–
2
загальноосвітні
навчальні
заклади,
до
Великомихайлівської сільської ради – 3 загальноосвітні навчальні заклади, у
другому півріччі ВТЦДЮ до Покровської селищної ради.
Запровадження профільного та поглибленого навчання у старшій школі
забезпечує створення рівного доступу до якісної освіти школярам різних
категорій у відповідності до їх нахилів та потреб. У 2016-2017 навчальному
році в закладах освіти району профільне навчання організовано за
4
напрямами
(природничо-математичний,
суспільно-гуманітарний,
філологічний, технологічний), охоплено 447 (100 %) учнів.
З метою забезпечення умов повноцінного функціонування навчальновиховного об’єднання «Міжшкільний освітній округ» як осередку
професійної, позашкільної освіти та моральності молоді шляхом
застосування
інформаційно-комунікативних
систем
придбано
комп’ютерний комплекс у складі 13 персональних комп’ютерів, принтера,

інтерактивної дошки, проектора, модему, звукових колонок і навушників та
кондиціонера за рахунок обласного та районного бюджетів.
З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог «Нової
української школи» у районі у 2016 році створено опорний навчальний
заклад на базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський ліцей».
За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та
дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання,
ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей та утеплення стін тощо. І
цьому є підтвердження вже сьогодні:
 Здійснено капітальний ремонт Просянської ЗОШ І-ІІІ ст. – заміна
віконних блоків та системи опалення на суму 2463,4 тис. грн, за
рахунок коштів обласного бюджету;
 протягом 2016-2017 років проведено реконструкцію дошкільного
навчального закладу №1 «Орлятко» смт Покровське;
 протягом 2017-2018 років триває реконструкція опорного закладу
КЗО «НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський ліцей».
Загалом за звітний період 2015-2018 року на капітальні та поточні ремонти
закладів освіти витрачено понад 78798 тис. грн, у т.ч.: 2015 рік – 2082,2 тис.
грн; 2016 рік – 4749,6 тис. грн; 2017 рік – 8832,9 тис. грн; 2018 рік –
5735,5 тис. грн.
З метою підтримки інклюзивної освіти на базі НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 1 –
Покровська
гімназія»
та
Братського
НВК
«ЗОШ
І-ІІІ ст.-ДНЗ»
реконструйовано та обладнано кімнати (придбано меблі та обладнання) для
психологічного розвантаження дітей з особливими освітніми потребами на
загальну суму 750 тис. грн.

У Покровському районі знаходиться 2 медичні установи, які є юридичними
особами: комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Покровської
районної
ради
та
КЗ «Покровська центральна районна лікарня» ДОР», 11 лікарських
амбулаторій З ПСМ та 6 фельдшерсько–акушерських пунктів.
За звітний період виконані роботи по заміні вікон, дверей та здійснено
ремонт покрівлі на 6-ти об’єктах охорони здоров’я району. Використано
630 тис. грн. За кошти сільських та селищних рад здійснена оплата
медикаментів пільговій категорії населення в сумі 390,0 тис. грн, у т.ч.:
онкохворим – 92,4 тис. грн, учасникам АТО – 19,4 тис. грн, іншим пільговим
категоріям – 278,2 тис. грн.
У районі діє Програма «Здоров’я населення Покровщинина 20162020 роки», на заходи якої виділено на 2018 рік 269,3 тис. грн. За ці кошти
придбано 27 ноутбуків для лікарів ЗПСМ на суму 263,3 тис. грн тест-смужки
на ВІЛ на суму 6,0 тис. грн.
Усі сімейні лікарі установи забезпечені комп’ютерами та Інтернет–зв’язком.
Заклад підключено до електронної системи охорони здоров’я.

У рамках реалізації Цільової комплексної Програми розвитку фізичної
культури і спорту в Покровському районі протягом 2017 року проведено
близько 80 заходів та змагань з різних видів спорту. Збірні команди району
брали участь в обласних сільських спортивних іграх, показавши при цьому
добрі результати. Козинська Вікторія підтвердила звання чемпіонки Європи
з боксу серед молоді та юніорок, а також стала чемпіонкою України.
Стальченко Віталій здобув звання чемпіона України серед юніорів та
виконав норматив майстра спорту, здобувши 3 місце на чемпіонаті Європи
в Угорщині. Мельник Ірина стала чемпіонкою України з боксу серед
юніорок.
У 2018 році Покровською селищною радою проведено влаштування скейтпарку по вул. Д. Яворницького на суму 666 тис. грн.

Базова мережа закладів культури Покровського району налічує 53 одиниці,
з них закладів культури клубного типу, у т.ч. діючих – 28, бібліотек – 22,
музеїв – 2, шкіл естетичного виховання – 1.
Сільськими, селищними будинками культури, сільськими клубами району
організовано і проведено 1369 культурно-масових заходи, які відвідали
64,3 тис. глядачів. В тому числі для дітей проведено 353 заходів, на яких
побували 10,7 тис. дітей.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у
Дніпропетровській області у 2017 році Великомихайлівською сільською
радою здійснено капітальний ремонт сільського будинку культури у селі
Березове на загальну суму 685,8 тис. грн.

З метою забезпечення житлом спеціалістів соціальної сфери району в
2018 році завершені роботи по добудові багатоквартирного житлового
будинку у смт Покровське по вул. Леніна № 143 А (кошти обласного
бюджету в сумі 14,2 млн грн, розпорядник коштів – управління капітального
будівництва облдержадміністрації, 2014-2018 роки будівництва). Введення в
дію 30 квартир (1945 кв. м. загальної площі) покращить умови проживання
приблизно 95 особам.

Для вирішення проблемного питання щодо забезпечення якісною питною
водою близько 10 тис. чоловік 4-х населених пунктів (селище Просяна, с
Маломихайлівка, селище Демурино, с Володимирівка), 2-х сільських
районів (Покровський, Межівський) за рахунок обласного бюджету в сумі
35,0 млн грн в 2016 році виконані роботи по проекту «Підключення
Межівського водозабору до водогону «Балка Широка – смт Просяна».

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії
та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 20172018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із
застосуванням енергозберігаючих технологій у населених пунктах
Великомихайлівської, Маломихайлівської, Катеринівської, сільських рад та
Покровській селищній раді освоєно близько 6574,7 тис. грн.

В 2017 році з метою зниження використання паливно-енергетичних
ресурсів, підвищення енергоефективності, поліпшення функціонування
навчального закладу та умов виховання та заняття 742 дітей фізичною
культурою і спортом розпочато реконструкцію будівлі КЗ Покровської
дитячо-юнацької спортивної школи. Роботи виконано за рахунок обласного
бюджету в сумі 6088,1 тис. грн.
З метою досягнення максимальної ефективності використання паливноенергетичних ресурсів та теплової енергії для якісного і комфортного
навчання в закладах освіти та охорони здоров’я за рахунок залучення
коштів із бюджетів різних рівнів та позабюджетних коштів було
встановлено 583 металопластикових вікон, 17 металопластикових дверей,
проведено ремонт системи опалення, утеплення стін та стелі, проведено
ремонт покрівель.

В 2015 році за рахунок коштів Покровської селищної та Олександрівської
сільської рад в сумі 15,7 тис. грн розроблено документацію із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для
розміщення полігону ТПВ, яке розташоване на межі сіл Писанці та
Новоскелювате Покровського району.

На виконання заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху
райдержадміністрацією спільно з облдержадміністрацією, Службою
автомобільних доріг у Дніпропетровській області, філією «Покровський
райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобіьні
дороги України», сільськими, селищними радами здійснено ряд
організаційних та практичних заходів. За рахунок коштів інфраструктурної
субвенції з державного бюджету, коштів обласного бюджету та за власні
кошти громад у населених пунктах району виконано капітальний та
поточний ремонт дорожнього покриття на суму 102,9 млн грн на площі
136,7 тис. м2.

З метою забезпечення житлом спеціалістів соціальної сфери району в
2018 році завершені роботи по добудові багатоквартирного житлового
будинку у смт Покровське по вул. Леніна № 143 А (кошти обласного
бюджету в сумі 14,2 млн грн (2014-2018 роки будівництва). Введення в дію
30 квартир (1945 м2) покращить умови проживання приблизно 95 особам.

З метою збільшення обсягів виробництва молока в районі реалізується
проект «Розвиток молочного бізнесу України»:
 у 2017 році для комплектування стада на сучасній інноваційній
демонстраційній молочній фермі сімейного типу закуплено 60 голів
нетелей голштинської породи в Австралії;
 у с. Олександрівка Покровського району відбулося відкриття ІІ черги
демонстраційної ферми СП «Молочарське», на якій утримується
єдине в Україні чистокровне поголів’я корів породи «Джерсі» у
кількості 45 голів, завезене з Данії;
 продовжено договір на вирощування у 2017 році 43 нетелів для
сімейних ферм – членів молочних кооперативів.

В районі діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою
діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 44 адміністративних послуг

У 2014 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної
операції. Для інваліда війни з числа учасників АТО у 2018 році придбано
будинок в cмт Покровське.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРОВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ
В 2017 році з метою зниження використання паливно-енергетичних
ресурсів, підвищення енергоефективності, поліпшення функціонування
навчального закладу та умов виховання та заняття 742 дітей фізичною
культурою і спортом розпочато реконструкцію будівлі КЗ Покровської
дитячо-юнацької спортивної школи. Роботи виконано за рахунок обласного
бюджету в сумі 6088,1 тис. грн.

ДЮСШ призначена для тренувальних занять та спортивних змагань з мініфутболу та волейболу. Відповідає міжнародним стандартам.
Гімнастичний зал (36*18), призначений для занять боксом, боротьбою,
аеробікою, атлетичною гімнастикою. В ньому розміщені два майданчики
для занять з бадмінтону, 4 столи для настільного тенісу та боксерський ринг.
Тренувальний зал для занять секції боксу з рингом для проведення
тренувань, 2 плавальних басейни з душовими розміром 25х11м для
дорослих.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ПО ВУЛИЦІ ШЕВЧЕНКО
В С. КАТЕРИНІВКА
Термін виконання 2017 рік. Роботи виконано на 9,2 тис. м2 на загальну суму
6557,7 тис. грн.
На даній дорозі знаходяться такі соціально-значимі об’єкти, як
Катеринівська ЗОШ, ДНЗ «Берізка», Катеринівська сільська рада, магазини,
адмінбудівля ТОВ «Славутич». По вулиці проходить маршрут шкільного
автобусу, який здійснює підвіз учнів до Катеринівської ЗОШ та дітей
дошкільного віку до ДНЗ «Берізка». Здійснення капітального ремонту
дороги по вулиці Шевченка в с. Катеринівка Покровського району
підвищило безпеку руху в населеному пункті, забезпечило безпечний підвіз
учнів до школи, дітей дошкільного віку до дитячого садка та комфортний
доступ населення до соціально значущих об’єктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ПО ВУЛИЦІ МОСТОВА ТА
ВУЛ. КОШОВОГО В С. ГАВРИЛІВКА

Термін виконання 2018 рік. Роботи виконано на 11,5 тис. м2 на загальну
суму 16865,3 тис. грн.
Вулиця Кошового, Мостова перетинається з центральною вулицею
Перемоги, на якій знаходяться такі соціально-значимі об’єкти, як
Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, сільська рада, магазини, адмінбудівля
ТОВ «Зоря», поштове відділення зв’язку, АТС, Гаврилівський Будинок
культури, сільська бібліотека, відділення ощадного банку, аптека
ветеринарної медицини. В центрі села розташований дитячий садок
«Росинка», Гаврилівська АЗПСМ та аптека. По вулиці проходить маршрут
шкільного автобусу, який здійснює підвіз учнів до Гаврилівської ЗОШ та
дітей дошкільного віку до ДНЗ «Росинка», а також рух автобусів Покровське
– Межова та Гаврилівка – Дніпро. Здійснення капітального ремонту дороги
по вулиці Кошового, Мостова в
с. Гаврилівка Покровського району
підвищило безпеку руху в населеному пункті, забезпечило безпечний підвіз
учнів до школи, дітей дошкільного віку до дитячого садка та комфортний
доступ населення до соціально-значимих об’єктів села.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ПО ВУЛИЦІ ЦЕНТРАЛЬНА
В CМТ ПРОСЯНА

Термін виконання 2017 рік. Капітальний ремонт виконано за рахунок коштів
обласного та державного бюджетів в сумі 8,4 млн грн. Проектна потужність

об’єкту – 12097 м2. На цій вулиці знаходяться такі соціально-значимі об’єкти:
Просянський ринок, відділення Приватбанку, Просянська селищна рада. По
даній вулиці проходить маршрут шкільного автобусу, який здійснює підвіз
учнів до Просянської ЗОШ. Здійснення капітального ремонту дороги
підвищило безпеку руху в населеному пункті, комфортний доступ
населення до соціально-значимих об’єктів селища.
ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ ПО ВУЛ ЛЕНІНА, № 143 А, СМТ ПОКРОВСЬКЕ
З метою забезпечення житлом спеціалістів соціальної сфери району в
2018 році завершені роботи по добудові багатоквартирного житлового
будинку у смт Покровське по вул. Леніна № 143 А (кошти обласного
бюджету в сумі 14,2 млн грн, розпорядник коштів – управління капітального
будівництва облдержадміністрації, 2014-2018 роки будівництва). Введення в
дію 30 квартир (1945 м2 загальної площі)покращить умови проживання
приблизно 95 особам.

Основною метою є примноження економічного потенціалу району,
забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його
мешканців.
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 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. запровадження енергозберігаючих технологій в шкільних та дошкільних
навчальних закладах дасть можливість ефективного використання
бюджетних коштів та поліпшити умови виховання дітей.
3. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж для покращення
якості послуг водопостачання та забезпечення послугами централізованого
водопостачання населення сільської місцевості, введення в дію
водопровідної мережі забезпечить якісною питною водою 15 тис.
мешканців району.
4. Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання вулиць і доріг у
населених пунктах, що належать до комунальної власності та доріг
загального користування місцевого значення.
5. Розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального
користування.

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на
загальну суму 43,8 млн грн, у т.ч.: у закладах освіти – на 33,2 млн грн; у
закладах культури – на 10,6 млн грн.
За рахунок усіх джерел фінансування планується виконати:
 капітальний ремонт покрівлі стаціонарного відділення Покровського
територіального центру в с. Вишневе;

 реконструкцію будівлі КЗ «Покровська дитячо-юнацька спортивна
школа»;
 влаштування котельні на альтернативних видах палива в існуючій
будівлі Маломихайлівського НВК «ЗОШ I-IIІ ст. – ДНЗ» ім.Скакуна І.Г.;
 капітальний ремонт покрівлі будівлі Покровської АЗПСМ;

забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами
до освіти;
здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного
процесу в відділених населених пунктах до місця навчання та у зворотному
напрямку;
забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів державного
бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
оновлення
навчально-комп’ютерних
комплексів,
оскільки
всі
загальноосвітні навчальні заклади денної форми навчання використовують
їх у навчально-виховному процесі та підключені до мережі Інтернет;
підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб
регіонального ринку праці;
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.
проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних
громад району.
За рахунок усіх джерел фінансування планується виконати:
 створення НВК на базі Великомихайлівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
 капітальний
ремонт
Вишнівської,
Просянської,
Орлівської,
Катеринівської, Покровської №1, Покровської №2, Коломійцівської,
Братської загальноосвітніх закладів;
 капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів «Казка»,
«Теремок», «Орлятко» смт Покровське.
Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в
населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення
русел річок, а саме:
 відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Вовча та
р. Янчур на території – капітальний ремонт.
Проектування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій,
комплексів для складування, оброблення, сортування, утилізації та

захоронення твердих побутових відходів, а саме:
 будівництво полігону твердих побутових відходів на території
Покровської селищної ради на суму 6700 тис. грн.
Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарногігієнічного стану населених пунктів.
Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та
тваринних ресурсів.
Удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі
моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища
із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СТАЦІОНАРНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ПОКРОВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ В С.ВИШНЕВЕ
Вартість 2209,64 тис. грн. ПКД в
наявності. Цілі проекту: Зниження
використання паливно-енергетичних
ресурсів,
підвищення
енергоефективності,
поліпшення
функціонування навчального закладу,
доведення внутрішньої температури
приміщень до санітарних норм.
Стаціонарне відділення для постійного
та
тимчасового
проживання
Покровського територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) стало рідною
домівкою
для
45-ти
одиноких
непрацездатних громадян та інвалідів,
які
залишилися
в
скрутному
життєвому
становищі,
для
функціонування відділення та покращення умов проживання необхідно
провести капітальний ремонт покрівлі.
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОКРОВСЬКОЇ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ
Адреса об’єкта: смт Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 100.
Продовження реконструкції, розпочатої в 2017 році, запровадження
сучасних енергоефективних заходів системи опалення і утеплення фасадів
Покровської ДЮСШ. Цілі проекту: Зниження використання паливно-

енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності, поліпшення
функціонування навчального закладу, доведення внутрішньої температури
приміщень до санітарних норм.

На базі ДЮСШ щорічно проводиться районна першість з футзалу в якій
бере участь щороку що найменше 16 команд Покровського району, а
також першість району серед команд дублерів віком до 16 років. Також на
базі ДЮСШ «МФК ТИТАН» проводить свої домашні матчі Української
Екстра-ліги з футзалу. Загалом за 2017 рік на базі Покровської ДЮСШ було
проведено 12 районних змагань, та 6 обласних.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ О041406 ПРОСЯНА – ВЕЛИКОМИХАЙЛІВКА

Кошторисна вартість даних робіт становить 192 млн грн, очікуване
виконання 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету 8116,5 тис.
грн (в тому числі проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів –
1344,0 тис. грн.) та коштів обласного бюджету в сумі 221,167 тис. грн.
Дана дорога має стратегічне значення для держави та є сполученням з
залізничною станцією на лінії Чаплине – Ясинувата Донецької залізниці.
У зв’язку із бойовими діями на сході країни, протягом останніх років,
суттєво збільшився обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом.
Крім того, значно вплинуло на руйнування автодоріг проходження важкої
військової
техніки
маршрутом
Чаплино–Просяна–Маломихайлівка–
Гаврилівка. Заручниками ситуації стали жителі селища, які не можуть
дістатися до районного центру, а також водії, які нищать свої транспортні

засоби. Через невідповідний стан дороги карета «Швидкої допомоги» не
може вчасно дістатися до хворого на виклик, автобуси не курсують за
графіком, у будь-який день перевізники громадського транспорту можуть
відмовитися здійснювати маршрути на цих ділянках. Поганий стан дороги
регулярно стає причиною ДТП та виходу з ладу транспортних засобів.
Погані дороги – це причина, яка тягне за собою цілу низку проблем, наразі
зростає соціальна напруга серед населення.
БУДІВНИЦТВО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА
ТЕРИТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
З метою зменшення впливу твердих побутових відходів на довкілля і
здоров’я населення, покращення якості послуг по утилізації ТПВ планується
реалізувати проект по будівництву полігону ТПВ. Мета проекту полягає у
вирішенні проблеми поводження з твердими побутовими відходами, а
саме: шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я
людини; погіршення санітарного стану населених пунктів; ускладнення умов
життєдіяльності; чинником виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ ТА САНІТАРНОГО СТАНУ
Р. ВОВЧА ТА Р. ЯНЧУР НА ТЕРИТОРІЇ – КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
На виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної Програми
(стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025
роки планується проведення робіт по відновленню гідрологічного режиму
та санітарного стану р. Вовча та р. Янчур на території Покровського району
Дніпропетровської області – капітальний ремонт.

ДОДАТОК

водопостачання
водопостачання
водопостачання
дитячі садки
дитячі садки
дитячі садки

дороги

Реконструкція водопровідної насосної
станції з заміною технологічного
устаткування та резервуара води в
смт Покровське
Реконструкція водопровідної насосної
станції з заміною технологічного
устаткування та резервуара води в
с. Олександрівка
Водопровідні мережі смт. Просяна
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2
«Казка» за адресою: смт Покровське, вул.
Ковриги, 4. Утеплення зовнішніх стін
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №3
«Теремок» смт. Покровське, вул. Патріотів
України,139Б. Утеплення зовнішніх стін
Енергозберігаючі заходи по Вишнівському
ДНЗ «Сонечко» за адресою: с.Вишневе,
вул. Дніпровська 8 – встановлення
сонячних батарей
Влаштування елементів благоустрою та
капітальний ремонт дороги по
вул. Шкільна, с. Данилівка

дороги

Влаштування елементів благоустрою та
капітальний ремонт дороги по пров.
Кінний, с. Вишневе

дороги

Влаштування елементів благоустрою та
капітальний ремонт дороги по вул.
Спортивній, с. Вишневе

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Радостєва с. Вишневе

дороги

Капітальний ремонт дороги по вул. Миру с.
Єгорівка (дорога загального користування,
місцевого значення)

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Спортивна, смт Просяна

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Південна смт Просяна

Забезпечення якісним водопостачанням
11000 мешканців територіальних громад
району.
Забезпечення якісним водопостачанням
11000 мешканців територіальних громад
району.
Забезпечення якісним водопостачанням
мешканців 5300 територіальних громад
району.
Створення належних умов для
комфортного перебування 130 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 110 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 34 дітей у
навчально-виховному закладі.
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

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Чернишевського смт Просяна

дороги

Капітальний ремонт дороги по вул. Шмідта
с.Катеринівка

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Каштанова с. Зарічне

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Гагаріна с. Катеринівка

дороги

Капітальний ремонт дороги по вул. Робоча
с Маяк

дороги

Капітальний ремонт дороги по вул.
Пушкіна с. Малинівка

дороги

Капітальний ремонт дороги по вул.
Сонячна с Мечетне

дороги

Капітальний ремонт по вулиці Садова в
смт Покровське

дороги

Капітальний ремонт автомобільної дороги
по вулиці Калинова смт Покровське

дороги

Будівництво автомобільної дороги по
вул. Лісній с. Олександрівка

дороги

Капітальний ремонт автомобільної дороги
по вул. Піщана смт Покровське

дороги

Капітальний ремонт провулку Мостовий
с. Коломійці

дороги

Капітальний ремонт дороги від вул. Зелена
с. Андріївка до вул. Пушкіна с. Остапівське

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Перемоги с М Михайлівка

дороги

Капітальний ремонт дороги вул. Кобзаря
села Підгаврилівка

дороги

Капітальний ремонт дороги по
пров. Першотравневий в

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
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
Підтримка транспортно - експлуатаційного
стану дороги, дорожніх споруд, смуги
відведення, елементів облаштування
дороги
Підтримка транспортно - експлуатаційного
стану дороги, дорожніх споруд, смуги

с. Великомихайлівка
дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Чистякова в с. Великомихайлівка

дороги

Капітальний ремонт дороги по
вул. Центральна в с.Тернове

дороги

Капітальний ремонт автомобільної дороги
загального користування Просяна –
Великомихайлівка

дороги

Капітальний ремонт дороги О041405
Гаврилівка-Іванівка-Новопавлівка км
0+000 – км 4+990

дороги

Капітальний ремонт дороги О041403
Андріївка – /Т-04-01/ км 0+000 – км 3+540

дороги

Капітальний ремонт дороги О041406
Просяна – Великомихайлівка км 0+000 –
км 18+900

дороги

Капітальний ремонт дороги С041422
Березове – Тернове км 0+000 – км 2+800

дороги

Капітальний ремонт дороги С041408
Водяне – Нововодяне км 0+000 – км 3+345

екологія
екологія
житлове
будівництво

Відновлення гідрологічного режиму та
санітарного стану р. Вовча та р. Янчур
Будівництво полігону твердих побутових
відходів

ЖКГ

Реконструкція нежитлової будівлі по вул.
Нова, 5 в с. Романки під дитячий будинок
сімейного типу
Придбання комунальної техніки

ЖКГ

Придбання комунальної техніки

інше

Енергозберігаючі заходи – капітальний
ремонт приміщення ( заміна вікон)
Великомихайлівської сільської ради

культура

Капітальний ремонт даху Гаврилівського
сільського будинку культури с. Гаврилівка
по вул.Чкалова, 10

культура

Капітальний ремонт сільського клубу в селі
Орестопіль – енергозберігаючі заходи, вул.
Набережна, 28

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
Підтримка транспортно - експлуатаційного
стану дороги, дорожніх споруд, смуги
відведення, елементів облаштування
дороги
Підтримка транспортно - експлуатаційного
стану дороги, дорожніх споруд, смуги
відведення, елементів облаштування
дороги
Покращено умови проживання населення,
покращення санітарного стану територій
Покращено умови для 11 тис. осіб,
покращення санітарного стану територій
ОТГ
Площа 446 м2, створення соціального
житла для мешканців ОТГ
Покращено умови для 11 тис. осіб,
покращення санітарного стану територій
ОТГ
Покращено умови для 11 тис. осіб,
покращення санітарного стану територій
ОТГ
Заощадження природних ресурсів і
відповідно зменшення витрат на
придбання палива, створення належних,
комфортних умов для отримувачів
послуг. Поліпшить умови 4017 осіб.
Покращення умов для комфортного
перебування 1846 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.
Покращення умов для комфортного
перебування 2636 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.

культура

культура

культура

Капітальний ремонт СБК в с Березове
(заміна вікон і дверей, утеплення та
оздоблення стелі) – енергозберігаючі
заходи, вул. Центральна, 2
Капітальний ремонт приміщення
Великомихайлівського сільського
народного історико-краєзнавчого музею
(енергозберігаючі заходи)
Капітальний ремонт пам'ятки «Група могил
радянських воїнів: 5 братських могил»
(охоронний номер № 826-ДП у
с. Великомихайлівка

культура

Капітальний ремонт глядацької зали
Братського СБК (с. Братське, вул. Кіма, 4А)

культура

Капітальний ремонт даху будівлі
Андріївського СБК з заміною віконних та
дверних блоків с. Андріївка по Центральна,
1а
Данилівський сільський будинок культури
– капітальний ремонт будівлі там же
розташований ФАП с. Данилівка по вул.
Центральна, 74
Орлівський сільський будинок
культури(там же знаходиться і апарат
Орлівської сільської ради) – капітальний
ремонт покрівлі за адресою: с. Орли, вул.
Леніна
Реконструкція мережі вуличного
освітлення від ТП 6, 9, 49, 354, 412, 424 в
смт Покровське
Реконструкція мережі вуличного
освітлення від ТП 46, 50, 161, 385, 460 в смт
Покровське
Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення від ТП 458 в с. Андріївка
Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення від ТП 159, 526 в с.
Добропасове
Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення від ТП 181, 517 в с. Відрадне
Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення від ТП 496, 531 в с. Олексіївка
Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення від ТП 196, 483 в с. Радісне
Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення с. Катеринівка
Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Святкова, в с. Гаврилівка
Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Фрунзе в с. Маломихайлівка
Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Байдукова в с. Маломихайлівка
Реконструкція вуличного освітлення в с.
Маломихайлівка
Реконструкція вуличного освітлення в
с. Гаврилівка

культура

культура

освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення
освітлення

Покращення умов для комфортного
перебування 1094 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.
Покращення умов для комфортного
перебування 3739 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.
Поліпшення технічного стану та
відновлення естетичного вигляду пам'ятки;
поліпшення соціально-політичної ситуації
у справі увічнення та вшанування пам'яті
воїнів, загиблих під час визволення від
фашистських загарбників; підвищення
рівня військово-патріотичного виховання
молоді
Покращення умов для комфортного
перебування 362 мешканців сільської ради
та учасників виховного процесу у закладі.
Покращення умов для комфортного
перебування 724 мешканців сільської ради
та учасників виховного процесу у закладі.
Покращення умов для комфортного
перебування 1690 мешканців сільської
ради та учасників виховного процесу у
закладі.
Покращення умов відпочинку для 880
осіб. Покращення умов роботи для
працівників Орлівської сільської ради та
Орлівського будинку культури.
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації

освітлення

охорона
здоров’я

соцзахист
спорт
спорт
спорт
спорт
спорт

Вишнівська сільська рада. Утримання
діючого вуличного освітлення по всім
населеним пунктам ради – придбання
лампочок, ремонт лічильників
Капітальний ремонт покрівлі будівлі
Покровської АЗПСМ смт Покровське, вул.
Соборна, 118

Капітальний ремонт покрівлі
стаціонарного відділення Покровського
терцентру в с. Вишневе
Реконструкція будівлі КЗ «Покровська
дитячо-юнацька спортивна школа»
Реконструкція стадіону в смт Покровське
вул. Горького
Влаштування елементів благоустрою та
капітальний ремонт спортивного стадіону
по вул. Спортивна в с. Вишневе
Штучне покриття на футбольному міні полі
в с. Катеринівка по вул. Центральна, 4,
Катеринівська ЗОШ
Обладнання спортивного майданчика з
вуличними тренажерами в с. Катеринівка

центри
безпеки
центри
безпеки

Створення Центру безпеки в смт
Покровське
Будівництво центру безпеки життя
Великомихайлівської сільської ради

центри
безпеки

Створення підрозділу місцевої пожежної
охорони для забезпечення доступності
послуг у сфері надання пожежної
допомоги на території сільських населених
пунктів новоствореної Маломихайлівської
ОТГ

ЦНАП
ЦНАП

Реконструкція нежитлової будівлі по вул.
Соборна, 116 в смт Покровське під ЦНАП.
Створення ЦНАП в с. Великомихайлівка

ЦНАП

Створення ЦНАП в с. Маломихайлівка

школи

Капітальний ремонт Вишнівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів – заміна віконних та дверних
блоків (північна сторона) за адресою:
с.Вишневе, вул. Дніпровська, 49
Влаштування гаражу та зовнішнього
туалету Просянської ЗОШ І- ІІІ ступенів
(нове будівництво) за адресою: смт
Просяна, вул. Миру, 1
Капітальний ремонт північного корпусу
Просянської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою:
смт Просяна, вул. Миру, 1

школи

школи

Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації
Підвищення якості та доступності
первинної медичної допомоги населенню,
проведення профілактичних процедур,
підвищення рівня медичного
обслуговування, що дасть можливість
зберегти здоров`я та продовжити
тривалість життя населення
Покращення умов проживання 45
підопічних закладу
Охоплення 5 тис. осіб усіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи
Охоплення 5 тис. осіб усіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи
Охоплення 1,6 тис. осіб усіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи
Поліпшення умов тренування та
попередження ризиків травматизму дітей
Задоволення потреби фізичного
виховання підростаючого покоління та
пропагування здорового способу життя
Поліпшення умов проживання 17130
особам
Забезпечить пожежну охорону житлових
будинків, підприємств, бюджетних установ,
лісових ресурсів громади від виникнення
пожеж, дасть можливість вчасно вживати
заходи по ліквідації пожеж. Надавати
екстрену медичну ,правову допомогу 4017
мешканцям громади
Забезпечить пожежну охорону житлових
будинків, підприємств, бюджетних установ,
лісових ресурсів громади від виникнення
пожеж, дасть можливість вчасно вживати
заходи по ліквідації пожеж. Надавати
екстрену медичну ,правову допомогу 4300
мешканцям громади
Поліпшення умов проживання 17130
особам
Отримання 4017 громадянами ради
рівного доступу якісного доступу до
адміністративних послуг.
Отримання 4300 мешканцями громади
рівного доступу якісного доступу до
адміністративних послуг
Створення належних умов для
комфортного перебування 124 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 439 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 439 дітей у
навчально-виховному закладі.

школи

школи
школи
школи
школи

школи

школи

школи

школи

школи
школи
школи

Капітальний ремонт НВК «Орлівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів – ДНЗ»– заміна вікон та
дверей за адресою: с. Орли, вул.
Молодіжна, 11
Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ступенів реконструкція системи опалення за
адресою: с.Катеринівка, вул. Центральна, 4
Капітальний ремонт покровлі будівлі НВК
«Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» за
адресою: с. Орли, вул. Молодіжна, 11
Капітальний ремонт покрівлі будівлі
Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою:
с.Вишневе, вул. Дніпровська, 49
Влаштування котельні на альтернативних
видах палива в існую-чій будівлі
Маломихайлівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. –
ДНЗ ім. Скакуна І.Г. за адресою: с.
Маломихайлівка, вул. Центральна 22
Створення НВК на базі
Великомихайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. за
адресою: с.Великомихайлівка, вул.
Шевченка, 5
Капітальний ремонт системи водяного
опалення будівлі КЗО «Покровська ЗОШ ІІІІ ст. №2» за адресою: смт Покровське,
вул. Патріотів України, 11
Капітальний ремонт будівлі КЗО «НВК
«ЗОШІ-ІІ ст. №1 – Покровська гімназія»
смт. Покровське, Яворницького, 117.
Заміна віконних та дверних блоків
Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗО
«ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» Покровської селищної
ради, за адресою: смт Покровске, вул.
Патріотів України, 11
Реконструкція водяного опалення КЗО
Братський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»
с. Братське, вул. Шкільна, 1а
Капітальний ремонт «НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 – Покровський ліцей», смт
Покровське, вул. Горького, 77
Реконструкція стадіону КЗ освіти «НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1- Покровський
ліцей», смт Покровське, вул. Горького, 77

Створення належних умов для
комфортного перебування 85 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 143 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 85 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 124 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 295 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 2657 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 350 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 400 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 422 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 187 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.

