
 

 

 

  



 

П’ятихатський район знаходиться в межах Придніпровської височини у 

західно-північній частині Дніпропетровської області і займає територію 

площею 1650 км2. Район межує з Кіровоградською областю, Криничанським, 

Верхньодніпровським, Софіївським та Криворізьким районами. Лісова 

рівнина розділена ярами та балками. Протікають річки Жовта, Саксагань, 

Омельник (басейн Дніпра). З корисних копалин є вогнетривкі глини та графіт. 

Адміністративним, господарським і культурним центром П’ятихатського 

району є місто районного значення П’ятихатки. В районі нараховується  

88 населених пунктів, з них – 1 місто районного значення, 2 селища міського 

типу, 6 селищ, 80 сіл. 

 

Чисельність населення району становить 44 265 жителів. Середньомісячна 

заробітна плата працівників складає 7 168 грн, що становить 192,5% до рівня 

мінімальної заробітної плати. 

 

На території району впроваджують свою діяльність 7 промислових 

підприємств. Основна доля обсягу реалізованої  промислової продукції – це 

виробництво харчових продуктів, а саме борошна та круп. 

 

В П’ятихатському районі 254 сільськогосподарських об’єктів виробничого 

призначення, з них 37 сільськогосподарські товариства, 217 фермерські 

господарства. По району площа сільськогосподарських угідь складає  

124 163 га, з них рілля 119 849 га.   

 

Показники розвитку підприємництва у П’ятихатському районі 

характеризуються наявністю 2001 фізичних осіб-підприємців. Для створення 

сприятливих умов для розвитку підприємництва у районі при 

райдержадміністрації з вересня 2013 року працює Центр надання 

адміністративних послуг. Кількість малих підприємств в районі складає –  

284. До середніх відноситься одне підприємство.  

 



 

В районі створено три об'єднані територіальні громади: Вишнівську, 

Лихівську та Саксаганську. На даний час громади активно розвиваються.  
 

З метою забезпечення дітей П’ятихатського району освітніми послугами в 

районі функціонує 17 дошкільних, 2 опорних заклади, 4 філії,  

19 загальноосвітніх закладів, 3 НВК. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи, в районі у 2016-2018 роках створено 2 опорних 

навчальних заклади, а в них функціонують 4 філії. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти керівництвом району створено 

комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр». 

За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

ремонт дахів, заміна вікон, дверей та утеплення стін тощо. І цьому є 

підтвердження вже сьогодні: 

 проведено капітальні ремонти ДНЗ: ДНЗ №1 (634,0 тис. грн) та  

ДНЗ №6 (480,2 тис. грн) м. П’ятихатки, Лихівського ДНЗ «Журавлик» 

(416,9 тис. грн), Саївського ДНЗ «Теремок» (580,1 тис. грн); 

 проведено капітальний ремонт головного фасаду Вільнівської ЗОШ 

(496,3 тис. грн), покрівлі Жовтоолександрівської ЗОШ (754,9 тис. грн); 

 реконструйовано зовнішню тепломережу Комісарівської ЗОШ та 

Комісарівського ДНЗ (209,2 тис. грн), систему опалення 

Культурянської ЗОШ (238,2 тис. грн) та ДНЗ №6 м. П’ятихатки 

(659,5 тис. грн), побудовано котельню ЗОШ №2 м. П’ятихатки 

(1501,5 тис. грн);  

 виконано капітальні ремонти спортивних залів загальноосвітніх шкіл 

міста П’ятихатки (1671,1 тис. грн); 

 проведено капітальні ремонти класних кімнат шкіл району у 

відповідності до вимог державної програми «Нова українська школа» 

(887,582 тис. грн).  

Загалом же за звітний період 2015-2018 року на капітальні та поточні ремонти 

закладів освіти витрачено: 2015 рік – 3654,0 тис. грн; 2016 рік – 2215,0 тис. грн; 

2017 рік – 6895,0 тис. грн; 2018 рік – 11414,2 тис. грн. 

 

У П’ятихатському районі знаходиться 3 медичних заклади: комунальне 

некомерційне підприємство «П′ятихатський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги», КЗ «П′ятихатська центральна районна лікарня» 



та КЗ «П′ятихатська районна лікарня», 12 лікарських амбулаторій ЗПСМ та  

20 фельшеро-акушерських пунктів. 

За звітний період виконані поточні ремонти закладів охорони здоров’я 

району, використано близько 1971,0 тис. грн. 

В районі діє Програма «Здоров’я населення П’ятихатщини на період до  

2019 року», на заходи якої виділені кошти на 2018 рік в сумі 85,5 тис. грн.  

 

За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту 

та здорового способу життя у 2016 році розпочато будівництво спортивно-

оздоровчого комплексу в місті П’ятихатки. 
 

В районі функціонує 60 закладів культури: районний будинок культури,  

11 сільських будинків культури; 2 селищних будинки культури; 16 сільських 

клубів; 1 районна центральна бібліотека; 1 дитяча районна бібліотека;  

26 сільських, селищних бібліотек-філій; музей, школа естетичного виховання. 

 проведено капітальний ремонт стелі та підлоги П’ятихатського 

районного Будинку культури, реконструкцію історико-краєзнавчого 

музею, капітальний ремонт даху і фасаду Пальмирівського будинку 

культури. 

Значну увагу приділено і зовнішньому вигляду артистів району, так у 2016-

2018 роках на одяг колективів району було виділено 110,0 тис. грн. 

У 2016-2018 роки фонди книгозбірень П’ятихатської централізованої 

бібліотечної системи поповнились 9678 примірниками нової художньої 

літератури. 

 

В 2017 році за кошти державного та обласного бюджету реалізовано проект 

«Реконструкція ділянок підвідного водоводу Макорти – НФС – м. П’ятихатки». 

Було замінено 23,121 км водоводу, вартість об’єкту – 61,9 млн грн. Це 

покращило умови проживання 13000 жителів району. 
В 2017 році в рамках реалізації проекту DESPRO було реконструйовано  

систему водопостачання с. Саксагань. Вартість проекту склала 4773,910 тис. 

грн. Замінено 14,1 км трубопроводу.  

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2017-

2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій у місті П’ятихатки. Освоєно  

1885,3 тис. грн. 

 

 



В рамках енергозберігаючих заходів та енергонезалежності, з метою 

економії блакитного палива в 2017-2018 роках переведено на альтернативні 

види палива котельні Зеленоярської, Саврівської, Мирнівської 

загальноосвітніх шкіл, а також ЗОШ №2, ЗОШ №3 м. П’ятихатки за рахунок 

коштів приватних інвесторів. 
 

Для захисту здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням довкілля, в 2016 році розпочато роботи по проекту 

«Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. П'ятихатки». З 

обласного бюджету виділені кошти для реалізації частини проекту на суму 

13,9 млн грн. 
 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

поточний ремонт доріг місцевого значення: у 2016 році – 8798 м2 на суму 

2340,9 тис. грн; у 2017 році – 9170 м2 н суму 2901,1 тис. грн; за 11 місяців  

2018 року  – 5170 м2 на суму 1911,2 тис. грн.  
 

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2015 по  

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано 

– 103,7 млн грн, а саме всього придбано – 29 одиниць, в т.ч. 21 трактор,  

8 зернозбиральних комбайнів. В 2016 році в районі було створено 

сільськогосподарський кооператив «П’ятихатське Євромолоко», за 

допомогою якого вирівнюються ціни на молочну продукцію. 
 

В районі діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою 

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 26 адміністративних послуг.  
 

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей на території П’ятихатського району. До центру в 

середньому щороку звертаються близько 150 чоловік учасників АТО. 

За період з 2016 по 2018 роки забезпечено квартирами трьох воїнів АТО.  
 

У 2017 та 2018 роках на оснащення 54 державної пожежно-рятувальної 

частини виділені кошти у сумі 96,4 тис. грн для придбання спеціального 

обладнання, засобів захисту. В 2018 році бригада пожежників отримала 

новий сучасний пожежно-рятувальний автомобіль, орієнтовною вартістю  

4 млн грн. 
  



 

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ЗШ №1, ЗШ №2  

ТА ЗШ №3 МІСТА П’ЯТИХАТКИ 

 
Загалом профінансовано 1671,0 тис. грн. 

Покращено спортивну базу навчальних закладів міста: проведена заміна 

вікон на металопластикові, реконструкція внутрішнього освітлення, ремонт 

підлоги, стелі, придбаний спортивний інвентар. Таким чином, сьогодні у 

більшості навчальних закладів міста П′ятихатки є все, щоб зацікавити дітей 

відвідувати спортивні секції, брати участь у різноманітних змаганнях. 

 

БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ ЗШ № 2 МІСТА П’ЯТИХАТКИ 

  
Кошторисна вартість – 1473,0 тис. грн.  

Реалізація проекту забезпечила комфортні умови навчання школярів 

молодших класів, дала змогу зменшити споживання природного газу на 

18 тис. м3 та заощадити близько 80,0 тис. грн за опалювальний період 

(очікувані витрати в 2,4 рази менше). 

 



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ КЛАСНИХ КІМНАТ ШКІЛ РАЙОНУ У 

ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ ПРОГРАМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

  
Кошторисна вартість – 887,852 тис. грн. Проекти розроблені відповідно до 

нового освітнього держстандарту, орієнтовані на європейську навчальну 

систему: свіжість та яскравість стін, нові парти та зонування функціональних 

куточків. Створені умови допомогли учням та вчителям в повній мірі 

опанувати нові методики навчання. 

 

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ВІЛЬНІВСЬКОЇ ЗШ 

Кошторисна вартість 496,3 тис. грн.  

Впровадження проекту дало змогу зменшити 

споживання природного газу та втрати теплової 

енергії. 

Використання патріотичної символіки значно 

покращило зовнішній вигляд школи та атмосферу 

навчання. 

 

 

 

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДНЗ № 1 

«КАЛИНКА» МІСТА П’ЯТИХАТКИ 

,  

Кошторисна вартість 634,0 тис. грн.  

Впровадження проекту дало змогу зменшити споживання природного газу 

та втрати теплової енергії, очікувана економія складає до 1000 м3 на рік. 
  



 

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:  

залучення інвесторів для створення виробництва, що дасть нові робочі 

місця, розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

збільшення капітальних інвестицій; 

сприяння розвитку малого та середнього підприємства в районі; 

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. 

 

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. Реконструкція водопровідних мереж для поліпшення якості послуг з 

централізованого водопостачання близько 18 тис. осіб: 

 реконструкція системи водопостачання північної частини 

м. П'ятихатки на суму – 10,5 млн грн; 

 реконструкція системи водопостачання південно-східної  частини  

м. П'ятихатки на суму – 14,6 млн грн; 

 реконструкція системи водопостачання південно-західної частини  

м. П'ятихатки на суму – 14,4 млн грн; 

 реконструкція водопровідних очисних споруд м. П'ятихатки на суму – 

23,8 млн грн; 

 реконструкція системи водопостачання смт. Вишневе на суму – 

15000,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт системи водопостачання с. Савро, в рамках 

швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні DESPRO», на суму – 4268,6 тис. грн. 

3. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного бюджету та місцевого бюджетів орієнтовно на суму 10,3 млн грн. 

4. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району. 

5. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та 

ремонтами автодоріг загального користування. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 73,6 млн грн. в.т.ч. : 

у закладах освіти – на 45,0 млн грн. у тому числі: 

 капітальний ремонт будівлі П'ятихатської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2– 

14766,2 тис. грн; 

 капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 4 в місті П’ятихатки – 

884,4 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівлі Саївської ЗШ І-ІІІ ступенів– 

2274,5 тис. грн; 

 капітальний ремонт даху районного центру учнівської молоді – 

1888,7 тис. грн; 

 улаштування теплоізоляції фасадів і горищного перекриття 

(капітальний ремонт) будівлі ДНЗ № 6 «Веселка» в м. П'ятихатки  – 

1057,3 тис. грн; 



 улаштування теплоізоляції фасадів (капітальний ремонт) будівлі 

ДНЗ № 3 «Малятко» в м. П'ятихатки  – 5000,0 тис. грн; 

 утеплення фасадів і заміна вікон (капітальний ремонт) будівлі ДНЗ № 

4 м. П'ятихатки – 1054,5 тис. грн; 

 реконструкція покрівлі Жовтоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

1598,8 тис. грн; 

 реконструкція фасаду будівлі ДНЗ «Ромашка» в смт Вишневе –  

1854,4 тис. грн; 

  будівництво енергозберігаючої станції Лозуватської ЗШ І-ІІІ ст. – 

4200,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт (утеплення фасадів) Вільнівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 5420,9 тис. грн; 

 реконструкція ДНЗ «Журавлик» з будівництвом котельні та 

облаштуванням прилеглої території в смт Лихівка – 5000,0 тис. грн; 

у закладах культури – на 28640,2 тис. грн.у тому числі: 

 капітальний ремонт будівлі П'ятихатської районної дитячої школи 

мистецтв – 800,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт Саївського сільського будинку культури –  

1350,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт приміщення Чумаківського сільського клубу – 13,0 

млн грн; 

 капітальний ремонт Саксаганського сільського клубу – 13,5 млн 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; 

придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів 

(фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних); 

будівництво дошкільного навчального закладу, що забезпечить рівний 

доступ дітей до якісної дошкільної освіти в районі; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району; 

проведення капітальних ремонтів у закладах культури району; 

будівництво спортивно-оздоровчого комплексу. 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району, а саме: 



 закінчення робіт по реконструкції каналізаційних мереж та очисних 

споруд м. П'ятихатки на суму 12,0 млн грн; 

 реконструкція системи каналізації с. Саксагань на суму 3,9 млн грн. 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок. 

Проектування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій, 

комплексів для складування, оброблення, сортування, утилізації та 

захоронення твердих побутових відходів. 

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів. 
 

 

ДОБУДОВА 3-Х П′ЯТИПОВЕРХОВИХ СЕКЦІЙ БУДИНКУ  

ПІД СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО В М. П′ЯТИХАТКИ 

 
Кошторисна вартість проекту – 38450,0 тис. грн. В місті існує проблема нестачі 

соціального житла (відсутні гуртожитки). Проект є критичним для міста, 

оскільки соціальна інфраструктура відчуває брак фахівців, особливо у сфері 

медицини. Добудова 3-х п′ятиповерхових секцій будинку під соціальне 

житло по вул. Нова та вул. Шатрова в м. П′ятихатки дасть можливість 

забезпечити соціальним та службовим житлом населення міста, молодих 

спеціалістів в галузях охорони здоров′я та освіти району, в тому числі сімей 

воїнів АТО і внутрішньо переміщених осіб. 
 

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ 

ПО ВУЛ. ШАТРОВІЙ В М. П′ЯТИХАТКИ 

В місті відсутні спортивні комплекси для сімейного відпочинку, для розвитку 

спортивних захоплень та проведення змагань серед молоді району. 

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Шатровій в  

м. П′ятихатки забезпечить проведення дозвілля та підвищить рівень здоров′я 

населення.  



 
Створення умов для професійного заняття спортом допоможе розкрити 

таланти майбутніх олімпійських чемпіонів. 
 

БУДІВНИЦТВО ДНЗ НА 115 МІСЦЬ ПО ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 344 

 
В місті діючі дитячі садки переповнені, при цьому існує черга на прийом 

дітей.  Групи налічують по  30-35 дітей. За нормою, в ясельній групі кількість 

дітей повинна складати близько 15, а у молодшій та старшій – не більше 20. 

Будівництво сучасного садочка по вул. Привокзальна, 344, м. П’ятихатки із 

застосуванням енергозберігаючих технологій на північній стороні міста 

забезпечить місцями 115 дітей та вирішить проблему відсутності 

дошкільного навчального закладу в даному районі міста. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДКА №2 У М.П’ЯТИХАТКИ 

 
В П’ятихатках буде реконструйовано дитсадкок «Ластівка». Дитсадку №2 

«Ластівка» у П’ятихатках 2018-го виповнилося 55 років. Найболючішою 

проблемою застарілої двоповерхової будівлі є «дірява» покрівля. Буде 

зроблено нову добротну покрівлю, замінено вікна, утеплено фундамент та 



цоколь будівлі. Термомодернізовано фасад. Всередині у групах зроблять 

теплу підлогу. Зараз ремонтники готують стіни під фарбування, у душових – 

облаштовують кахлем. Приміщення устаткують сучасною вентиляцією. Буде 

облаштовано територію закладу. У малечі буде ще один ігровий майданчик 

з гойдалками. У дитсадку «Ластівка» – понад 100 вихованців. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО ПАРКУ М. П’ЯТИХАТКИ  

  
Кошторисна вартість проекту – 45232,5 тис. грн. 

Парк буде розбудований з використанням сучасних передових ідей 

ландшафтного дизайну на основі існуючого зеленого масиву із 

використанням усіх особливостей ландшафту. У відновленому парку будуть 

створені усі умови для відпочинку різних вікових категорій відвідувачів: 

розташовані ігрові розважальні комплекси, атракціони, спортивні 

майданчики, місця культурного дозвілля. Організація паркового простору 

буде проведена з використанням сучасних інженерних гідросистем та 

освітлення.  
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОПОВЕРХОВОГО КОРПУСУ  

П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ  

ПІД МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР В МІСТІ П’ЯТИХАТКИ 

  
Орієнтовна кошторисна вартість – 65,0 млн грн. Реконструкція 

двоповерхового корпусу районної лікарні під медико-соціальний центр 

покращить умови медичного обслуговування близько 13000 чол. Реалізація 

проекту забезпечить умови для проведення психологічної корекції та заходів 

соціальної реабілітації дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах,  

надання психологічної допомоги сім'ям.  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Реконструкція міського парку м. 

П'ятихатки по вул. Олександрійська 

Забезпечення якісного дозвілля 13000 

мешканців міста.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання 

північної частини м. П'ятихатки  

Забезпечення якісним водопостачанням  

5000 мешканців району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання 

південно-східної  частини м. П'ятихатки  

Забезпечення якісним водопостачанням  

7000 мешканців району.  

водопостачан-
ня 

Реконструкція системи водопостачання 
південно-західної частини м. П'ятихатки  

Забезпечення якісним водопостачанням  
7000 мешканців району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція водопровідних очисних 

споруд м. П'ятихатки 

Забезпечення якісним водопостачанням  

13000 мешканців району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання 

смт. Вишневе  

Забезпечення якісним водопостачанням  

1200 мешканців району.  

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт системи 

водопостачання с. Савро, в рамках 

швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні 

DESPRO» 

Забезпечення якісним водопостачанням  

465 мешканців району.  

дитячі садки Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 4 за 
адресою: м. П'ятихатки, вул. Садова, 105 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 85 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Реконструкція приміщення 

П'ятихатського територіального центру 

соціального обслуговування під 

дошкільний заклад по вул. 

Олександрійській, 177 в м. П'ятихатки  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 120 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Улаштування теплоізоляції фасадів і 

горищного перекриття (капітальний 
ремонт) будівлі ДНЗ № 6 «Веселка» по 

вул. Л.Гречко, 3 в м. П'ятихатки 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 138 дітей у 
навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Улаштування теплоізоляції фасадів 

(капітальний ремонт) будівлі ДНЗ № 3 

«Малятко»по вул. Українська, буд. 59 в м. 

П'ятихатки 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 160 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Утеплення фасадів і заміна вікон 

(капітальний ремонт) будівлі ДНЗ № 4 за 

адресою: м .П'ятихатки, вул. Садова, 105 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 75 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ 

«Ромашка» за адресою: смт. Вишневе вул. 
Нова, будинок 23 а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 75 дітей у 
навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Реконструкція ДНЗ «Журавлик» з 

будівництвом котельні та облаштуванням 

прилеглої території за адресою: смт. 

Лихівка, вул.Миру, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 70 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою: 

м. П'ятихатки, вул. Гагаріна, 200 (у т.ч. 

ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Будівництво ДНЗ на 115 місць по вул. 

Привокзальна, 344, м. П’ятихатки (у т.ч. 
ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 115 дітей у 
навчально-виховному закладі.  



дороги Капітальний ремонт дороги С041510 

/Березняки - Байдаківка – Лозуватка – 

Долинське/ – Червоний Яр км 0+000 – км 

6+860 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги О041504 Красноіванівка – Саксагань – 

/М-04/ км 0+000 – км 12+510 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

екологія Захист від підтоплення території 
м.П’ятихатки – капітальний ремонт 

Реалізація проекту попередить 
забруднення ґрунту, поверхневих та 

підземних вод, покращить умови 

життєдіяльності 13000 осіб  

екологія Захист від підтоплення та затоплення смт. 

Лихівка  

Реалізація проекту попередить 

забруднення ґрунту, поверхневих та 

підземних вод, покращить умови 

життєдіяльності 500 чол  

екологія Реконструкція каналізаційних мереж та 

очисних споруд м.П'ятихатки 

Реалізація проекту забезпечить повне і 

якісне очищення стоків з м. П’ятихатки у 

обсязі до 1000 м3 на добу, попередить 
небезпеку зараження населення району 

інфекційними хворобами, покращить 

небезпеку проживання близько 13000 

мешканців 

житлове 

будівництво 

Добудова 3-х п’ятиповерхових секцій 

будинку під соціальне житло по вул. Нова 

та вул. Шатрова в м. П’ятихатки  

Реалізація проекту дасть можливість 

забезпечити житлом не менш 100 

мешканців та залучити до роботи 

молодих спеціалістів та фахівців в галузях 
охорони здоров’я і освіти 

культура Капітальний ремонт будівлі П'ятихатської 

районної дитячої школи мистецтв за 

адресою: м. П’ятихатки; вул. Шкільна, 95 

Покращення умов для комфортного 

перебування 460 учасників виховного 

процесу у закладі.  

охорона 

здоров’я 

Реконструкція двоповерхового корпусу 

КЗ «П'ятихатська центральна районна 

лікарня» під медико-соціальний центр, за 

адресою: вул. Прокопенко, 13, м. 

П'ятихатки 

Покращить умови медичного 

обслуговування близько 13000 осіб 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт відділення 

анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії (ВАзЛІТ) КЗ «П'ятихатська ЦРЛ» 

ДОР» за адресою: вул. Прокопенко, 13, м. 

П'ятихатки 

Покращить умови медичного 

обслуговування близько 200 осіб 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі головного 

корпусу КЗ «П'ятихатська ЦРЛ» ДОР» по 

вул. Прокопенко, 13 в м.П'ятихатки  

Покращить умови медичного 

обслуговування близько 200 осіб 

спорт Будівництво спортивно-оздоровчого 

комплексу по вул. Шатровій, м.П'ятихатки 

Забезпечить проведення дозвілля та 

підвищить рівень здоров’я 600 осіб  

ЦНАП ЦНАП виконавчого комітету 

Саксаганської сільської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

ЦНАП ЦНАП виконавчого комітету Вишнівської 
сільської ради  

Покращення умов надання державних 
послуг 

школи Капітальний ремонт будівлі П'ятихатської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 за адресою: м. 

П'ятихатки, вул. Саксаганська, 90 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 312 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт покрівлі Саївської 

ЗШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Саївка, вул. 

Центральна, 23 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 200 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт даху районного 

центру учнівської молоді за адресою 

м.П'ятихатки, вул.Желєзнякова, 109 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 550 дітей у 

виховному закладі.  

школи Реконструкція покрівлі 
Жовтоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. за 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 129 дітей у 

навчально-виховному закладі.  



адресою: с.Жовтоолександрівка, 

вул.Звягінцева 1А 

школи Енергозберігаюча станція Лозуватської 

ЗШ І-ІІІ ст. за адресою: с.Лозуватка, вул. 

Шкільна, 54 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1100 дітей у 

закладі.  

школи Капітальний ремонт Лихівської середньої 

ЗОШ смт. Лихівка, вул. Миру, 8 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 180 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція стадіону Лихівської СЗОШ 

смт. Лихівка, вул. Миру, 8 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 630 дітей у 
навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 

Вільнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Нова, 48 

с. Вільне  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 86 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт Саксаганської ЗОШ І-

ІІІ ступенів за адресою: вул. Соловйова, 1, 

с. Саксагань  

Створення належних умов 200 для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт Лихівської середньої 

загальноосвітньої школи,  вулиця Миру, 

8, смт Лихівка 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція стадіону Лихівської 
середньої загальноосвітньої школи, 

вулиця Миру, 8, смт Лихівка  

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція історичної будівлі 

навчального закладу та модернізація 

матеріально-технічної бази ДПТНЗ 

«Західно-Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти», 

с.Саксагань, вул.Соловйова, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


