
     

 



 

Синельниківський район розташований у південно-східній частині 

Дніпропетровської області. На території району розташований  

121 населений пункт. Усі населені пункти сполучаються між собою дорогами 

з твердим покриттям, загальна довжина яких складає 532 км. На території 

району побудовано 25 автодорожніх мостів. Проходить магістраль 

аміакопровод «Тольятті – Одеса» довжиною 56 км. На аміакопроводі 

встановлено 28 електросирен. 

 

Чисельність наявного населення району за статистичними даними на  

01 жовтня 2018 року становила 37390 мешканців. Зайнятого населення  

19410 осіб, що становить 51,9 % від загальної кількості мешканців. За 

оперативними даними середньомісячна заробітна плата по району становить 

7089,00 грн. Заборгованість по виплаті заробітної плати по економічно-

активним підприємствам державної та комунальної форми власності, 

установам та організаціям, які розташовані на території району відсутня. 

 

На території Синельниківського району знаходяться декілька промислових 

підприємств, які підлягають щомісячному статистичному обстеженню.  

В галузі промисловість значну частку займають переробні підприємства такі, 

як ПрАТ «Славгородський арматурний завод», ДП «Державної кримінально-

виконавчої служби України (94)», а також підприємство у сфері промислових 

послуг – ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас». Підприємства виготовляють 

сітку, огорожу з сталевого дроту, частини кранів, клапанів, вентилів, вироби 

з гуми вулканізованої, камінь дроблений (щебінь) тощо. За 9 місяців  

2018 року було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 240,7 млн грн. 

 

Площа сільськогосподарських угідь по Синельниківському району становить 

124,0 тис. га. На території району успішно працюють  

241 сільськогосподарське підприємство усіх форм власності. В районі 

розвинута галузь рослинництва. Сільгоспвиробники району неодноразово 

входили в п’ятірку лідерів серед області по врожайності ранніх зернових 

культур. Виробництво валової сільськогосподарської продукції щороку 

збільшується та на сьогоднішній день досягає майже 350,0 млн грн. 

 

Розпочалось будівництво нового сучасного дитячого садка в смт Іларіонове, 

що забезпечить отримання якісного дошкільного виховання 115 дітей. За 



рахунок коштів вітчизняного інвестора в КЗО Раївській СЗШ-інтернат 

збудовано нову, модульну котельню на альтернативному виді палива. На 

території району у 2017 році за рахунок коштів сільгоспвиробників був 

збудований сучасний елеватор СФГ «Рой». 

 

Загальна кількість малих та середніх підприємств у районі становить 223, на 

яких працевлаштовані близько 1100 чоловік. На території району функціонує 

995 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. За видами 

економічної діяльності 13 % від загальної кількості малих підприємств 

займають підприємства торгівлі та побутового обслуговування населення. 

Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами за звітний період 

становить 33,2 %. 

 

 

 

На виконання перспективного плану по децентралізації в районі було 

створено 5 добровільних об’єднаних територіальних громад – Іларіонівська, 

Зайцівська, Раївська, Роздорська та Славгородська об’єднані територіальні 

громади. Також, залишилось 2 сільські ради, які не ввійшли ні до одної із 

громад. 

 

З метою забезпечення дітей Синельниківського району освітніми послугами 

в районі функціонує 19 дошкільних, 3 опорних заклади, 7 філій,  

13 загальноосвітніх закладів, 4 НВК, 2 позашкільних заклади та 1 ДЮСШ. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в Синельниківському районі створено 3 опорних 

навчальних заклади, а в них функціонують 7 філій. 

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 заміну вікон на металопластикові в Майській СЗШ, 

Іларіонівській СЗШ, Шахтарській СЗШ, Роздорській СЗШ, Варварівській 

СЗШ, Зайцівській СЗШ, Славгородській СЗШ та Первомайському НВК на 

загальну суму 2843,2 тис. грн. Завдяки проведеному заходу забезпечено 

надання освітніх послуг в комфортних умовах. 

 Проведено ремонт дахів в Іларіонівській та Дерезуватській СЗШ на 

суму 537,1 тис. грн. 



 У 2015 році придбано шкільний автобус для Майської СЗШ для 

забезпечення підвезення учнів з віддалених населених пунктів. 

Витрати складають 1200,0 тис. грн. 

У 2016 році за кошти обласного та співфінансування з районного бюджету  

було проведено: 

 Капітальний ремонт приміщення Вишневецької СЗШ для створення 

НВК на суму 1 468,2 тис. грн, у т.ч., з районного бюджету – 145,8 тис. 

грн. 

 Отримано для опорного закладу смт Іларіонове шкільний автобус. 

За кошти державного та районного бюджетів: 

 Завершено заміну вікон у Зайцівській та Шахтарській СЗШ. 

 Виконано ремонт по заміні вікон в Іларіонівській та Миролюбівській 

СЗШ (роботи виконані на суму 2058,9 тис. грн, у т.ч., з районного 

бюджету – 744,9 тис. грн).  

 Проведено ремонт дахів Дерезуватської, Миролюбівської СЗШ, відділу 

освіти райдержадміністрації на суму 846,5 тис. грн, у т.ч., з районного 

бюджету на суму 726,9 тис. грн. 

 Проведено технічне переоснащення системи опалення із 

встановленням енергозберігаючих електричних панелей та системи 

автоматики врегулювання в Кислянській СЗШ на суму 915,0 тис. грн. 

Запуск котельні планується в 2019 році. 

 Придбано комп’ютерне обладнання на суму 389,9 тис. грн; 

 Придбано нове технологічне обладнання для шкільних їдалень на суму 

159,1 тис. грн; 

 Придбано комплект шкільних меблів для Іларіонівської та 

Славгородської СЗШ на суму 114,8 тис. грн. 

 За кошти, які були виділені на опорну школу смт Іларіонове було 

придбано: 32 комп’ютери; 6 телевізорів; лінгафонний кабінет; 

спортивне обладнання; обладнання для кабінету обслуговуючої праці 

– на суму 947,0 тис. грн. 

У 2017 році проведено роботи по заміні вікон на металопластикові в 

комунальному закладі освіти Дерезуватському НВК на суму 429,9 тис. грн, в 

Раївській середній загальноосвітній школі-інтернат – 518,1 тис. грн, а також 

проведено поточний ремонт покрівлі в комунальному закладі освіти 

Василівська неповна середня загальноосвітня школа на загальну суму  

237,6 тис. грн. 

 Проведено ремонт покрівлі дитячого навчального закладу в селищі 

Шахтарське на суму 389,5 тис. грн. 

 На базі Вишневецького НВК було відкрито дошкільне відділення на  

20 місць, що дозволило повністю вирішити питання щодо надання 

дошкільної освіти найменшим жителям села Старовишневецьке. 

 За рахунок коштів вітчизняного інвестора в КЗО Раївській СЗШ-

інтернат збудовано нову, модульну котельню на альтернативному 

виді палива (брикети з відходів соняшника та тирси), що забезпечило 

ефективне та економне використання бюджетних коштів, а також 



завдяки проведенню цих робіт дотримано температурний режим 

відповідно до санітарних норм. Вихованці закладу отримують освітні 

послуги в комфортних та теплих умовах. 

 Розпочалось будівництво нового сучасного дитячого садка в смт 

Іларіонове, що забезпечить отримання якісного дошкільного 

виховання 115 дітей. 

 

У Синельниківському районі знаходиться 2 медичних заклади:  

КЗ «Синельниківська ЦРЛ» ДОР» та КНП «Синельниківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Синельниківської районної ради»,  

13 лікарських амбулаторій ЗПСМ та 21 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

 в Кислянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

встановлені металопластикові вікна на суму 50 тис. грн. 

 

На території району спортивну діяльність впроваджують: комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Іларіонівська дитячо-юнацька спортивна 

школа» (381 вихованців); функціонують 3 секції: з футболу – 7 груп  

(125 вихованців), волейболу – 10 груп (168 вихованців) та дзюдо – 6 груп  

(88 вихованців). Для організації і проведення занять у 26 навчальних групах 

використовуються спортивні бази 11 середніх загальноосвітніх шкіл району. 

Заняття проводять 10 тренерів – викладачів, з яких 4 – штатні. 

Також, на території району працює районна організація Всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України. 

 

В районі функціонує 56 закладів культури:13 сільських та селищних будинків 

культури; 14 сільських клубів; 1 районний центр культури і дозвілля;  

1 районна центральна бібліотека; 1 історико-краєзнавчий музей  

ім. М.О.Приходька; 26 сільських, селищних бібліотек та бібліотек-філій. 

Щороку бібліотечна система поповнюється з обмінно-резервного фонду 

обласної універсальної наукової бібліотеки та з обласного фонду 

універсальної наукової бібліотеки новими книжками. 

Заклади культури кожен рік проводять різні заходи приурочені до знаменних 

дат. 

 

 Введено в експлуатацію об’єкт «Підвідний водопровід та розподільчі 

мережі в селі Веселе Раївської сільської ради». Результатом вжитих 

заходів стала новозбудована мережа протяжністю 9,1 км 

водопостачання села. Загальний бюджет проекту складає  

1500,0 тис. грн. 



 Здійснено капітальний ремонт водонапірної башти в селі 

Новочернігівське Миролюбівської сільської ради на суму 492,8 тис. грн. 

 Та капітальний ремонт резервної свердловини для водопостачання в 

селі Шевченківське на суму 132,2 тис. грн. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2015-

2018 років проведено роботи з реконструкції зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій у населених пунктах району. 

 

В 2015-2016 роках в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива та за рахунок 

коштів вітчизняного інвестора в КЗО Раївській СЗШ-інтернат збудовано нову, 

модульну котельню на альтернативному виді палива (брикети з відходів 

соняшника та тирси), що забезпечило ефективне та економне використання 

бюджетних коштів, а також завдяки проведенню цих робіт дотримано 

температурний режим відповідно до санітарних норм. Вихованці закладу 

отримують освітні послуги в комфортних та теплих умовах. 

 Проведено технічне переоснащення системи опалення із 

встановленням енергозберігаючих електричних панелей та системи 

автоматики врегулювання в Кислянській СЗШ на суму 915,0 тис. грн. 

Запуск котельні планується в 2019 році. 

 Переведено опалення «Майської філії І-ІІ ст. КОЗО Кислянської ЗШ І-ІІІ 

ст. Зайцівської сільської ради» з газового опалення на тверде опалення 

та щепу.  

 

З метою забезпечення утримання територій населених пунктів у належному 

санітарному стані щороку проводиться в районі Всеукраїнська акція «За 

чисте довкілля» та День благоустрою територій населених пунктів. 

Проводяться заходи по упорядкуванню територій парків, скверів та 

прибудинкових територій, висаджуються дерева та кущі, проводиться 

очистка від сміття берегів водоймищ, проводяться роботи по ліквідації 

стихійних сміттєзвалища та упорядкуванню санкціонованих сміттєзвалищ 

тощо.  

 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

поточний ремонт доріг загального значення: у 2015 році на суму 3094,1 тис. 

грн та капітальний ремонт доріг загального значення у 2016 році на суму  

14,0 млн грн; у 2017 році на суму 45,8 млн грн та у 2018 році на суму 98,4 млн 

грн (більше у 2,1 рази до 2017 року та більше у 7,1 рази до 2016 року). 



Агропромисловий комплекс Синельниківського району налічує близько  

241 сільськогосподарського підприємства. Найбільшу питому вагу 

становлять фермерські господарства. Серед них: СФГ «Жулей», СФГ «За мир», 

ВСК «Україна», СФГ «Анастасія», ТОВ «Нива», ФГ «Червона долина-2006»,  

СФГ «Рой», ТОВ «Гарант-Агро», ТОВ НВАФ «Степова»,  

ТОВ «Дніпроагроальянс», ПрАТ «Агро-Союз», ПП «Шератон», ТОВ «ДВК», 

ТОВ «Промінь», ТОВ «Агросвіт», ПАТ «Агротехсервіс-Синельникове»,  

СФГ «Чайка-Аіст», НВК «Компанія Маїс», СФГ «Надія-Відродження», 

Синельниківська селекційно-дослідна станція та багато інших селянсько-

фермерських господарств. Кожне сільгосппідприємство має за мету 

отримувати гарний урожай, отримувати прибутки від сільськогосподарської 

діяльності та нарощувати виробництво, тому постійно запроваджують 

новітні технології.  

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2015 по  

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано 

– 215,5 млн грн, а саме всього придбано – 250 одиниць, в т.ч.  

38 зернозбиральних комбайнів  та 212 іншої ґрунтообробної техніки.  

 У червні 2015 року був збудований та введений у експлуатацію новий 

сучасний насіннєвий завод з найновішим європейським 

устаткуванням НВФГ «Компанія Маїс». Промислова потужність 

становить від 500000 до 1 млн. посівних одиниць, в залежності від 

режиму роботи підприємства. Підприємство працює по продажу 

сортового насіння на ринку сусідніх країн Східної Європи та в 

майбутніх планах є перспектива розвитку інших експортних програм. 

 у 2016 році у селі Веселе Раївської сільської ради агрокорпорацією 

“Степова” було проведено ряд заходів з модернізації власного заводу з 

доопрацювання сортового зерна. На всіх технологічних етапах було 

встановлено нове сучасне устаткування, яке дозволяє отримувати 

насінневий матеріал найвищої якості. На підприємстві працює 

близько 400 осіб, 85% яких є жителями Синельниківського району. 

 На території району у 2017 році за рахунок коштів сільгоспвиробників 

був збудований сучасний елеватор СФГ «Рой». Економічно вигідне 

розташування елеватора дозволить транспортувати зерно і 

автотранспортом, і залізничним транспортом. Цілодобово 

зерносховище може приймати до однієї тисячі тон пшениці, ячменю, 

кукурудзи та іншого зерна з різних районів області. 

та багато інших фермерських господарств не стоять осторонь нових технік та 

технологій, що приносять свої позитивні плоди в розвитку району – це і нові 

робочі місця, і наповнюваність бюджету, і зацікавленість інвесторів. 

 

 

 

 



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

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 27 адміністративних послуг 

(близько 10,0 тис. послуг на рік).  

 

За звітний період закуплено 45 санаторно-курортних путівок для учасників 

операції об’єднаних сил на загальну суму 320,9 тис. грн та 24 путівки для дітей 

учасників ООС; 15 воїнів ООС пройшли психологічну реабілітацію;  

19 учасників ООС пройшли навчання (курси водія) на загальну суму  

83,126 тис. грн; також, за рахунок коштів місцевого бюджету 129 воїнів ООС 

отримали матеріальну допомогу. Загальна сума допомоги склала 99,6 тис. 

грн. Було придбано житло для членів сімей 3 загиблих воїнів ООС:  

На реалізацію заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони 

земель у Дніпропетровській області у Синельниківському районі розроблено 

152 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок на користь 

учасників ООС для ведення особистого селянського господарства. 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В СМТ ІЛАРІОНОВЕ 

 
У 2016 році в районі проведено заходи по оптимізації мережі освітніх 

закладів, а саме: створено комунальний опорний загальноосвітній 

навчальний заклад – Іларіонівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів у складі трьох філій - Іларіонівська філія І-ІІ ступенів, Лозоватська 

філія І-ІІ ступенів та філія НВК смт Сад І ступеня. Яскравий енергоефективний 

фасад, просторий ґанок з утепленою підлогою, новий дах та вікна. 

 

 

 



ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ  

В КЗО КИСЛЯНСЬКОЇ СЗШ 

Проведено технічне переоснащення системи 

опалення із встановленням 

енергозберігаючих електричних панелей та 

системи автоматики врегулювання в 

Кислянській СЗШ на суму 915,0 тис.грн. Запуск 

котельні планується в 2019 році  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ НВК В СЕЛІ СТАРОВИШНЕВЕЦЬКЕ 

 
На базі Вишневецького навчально-виховного комплексу було відкрито 

дошкільне відділення на 20 місць, що дозволило повністю вирішити питання 

щодо надання дошкільної освіти найменшим жителям села 

Старовишневецьке. 

 

БУДІВНИЦТВО ШКІЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ В СЕЛІ РАЇВКА 

 



За рахунок коштів вітчизняного інвестора в КЗО Раївській СЗШ-інтернат 

збудовано нову, модульну котельню на альтернативному виді палива 

(брикети з відходів соняшника та тирси), що забезпечило ефективне та 

економне використання бюджетних коштів, а також завдяки проведенню 

цих робіт дотримано температурний режим відповідно до санітарних норм. 

Вихованці закладу отримують освітні послуги в комфортних та теплих 

умовах. 

 

НАСІННЕВИЙ ЗАВОД НВФГ «КОМПАНІЯ МАЇС» 

  
У червні 2015 року був збудований та введений у експлуатацію новий 

сучасний насіннєвий завод з найновішим європейським устаткуванням  

НВФГ «Компанія Маїс». Промислова потужність становить від 500000 до  

1 млн. посівних одиниць, в залежності від режиму роботи підприємства. 

Підприємство працює по продажу сортового насіння на ринку сусідніх країн 

Східної Європи та в майбутніх планах є перспектива розвитку інших 

експортних програм 

 

ЗАВОД АГРОКОРПОРАЦІЯ “СТЕПОВА” 

  
У 2016 році у селі Веселе Раївської сільської ради агрокорпорацією «Степова» 

було проведено ряд заходів з модернізації власного заводу з 

доопрацювання сортового зерна. На всіх технологічних етапах було 

встановлено нове сучасне устаткування, яке дозволяє отримувати 

насінневий матеріал найвищої якості. На підприємстві працює близько 400 

осіб, 85% яких є жителями Синельниківського району. 

 



ЕЛЕВАТОР С(Ф)Г «РОЙ» 

  
На території району у 2017 році за рахунок коштів сільгоспвиробників був 

збудований сучасний елеватор. Економічно вигідне розташування елеватора 

дозволить транспортувати зерно і автотранспортом, і залізничним 

транспортом. Цілодобово зерносховище може приймати до однієї тисячі 

тонн пшениці, ячменю, кукурудзи та іншого зерна з різних районів області. 

 

ДИТЯЧИЙ САДОК смт ІЛАРІОНОВЕ 

 
Розпочалось будівництво нового сучасного дитячого садка в смт Іларіонове, 

що забезпечить отримання якісного дошкільного виховання 115 дітей. 

 

 

Основною метою є примноження економічного потенціалу району, 

забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями 

розвитку території:  

 



Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті; 

підвищення рівня та якості життя мешканців району. 

 

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою 

соціальної політики району.  Цей напрям передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території району умов щодо 

якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного 

забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію 

діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, 

впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад. 

 

Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення 

системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та 

комфортного перебування дітей у 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. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж для поліпшення якості 

послуг з водопостачання та забезпечення послугами з централізованого 

водопостачання близько 10 тис. осіб у сільській місцевості на загальну сума 

14561,6 тис. грн: 

 будівництво водопровідної мережі по вул.Соборна смт.Іларіонове на 

суму – 762,5 тис. грн; 



 капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Павлівка на суму – 

1499,7 тис. грн; 

 капітальний ремонт водопостачання по вул.Вишнева в 

с.Новоолександрівка – 521,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт водопостачання по вул.Центральна в 

с.Новоолександрівка на суму – 475,9 тис. грн; 

 капітальний ремонт водопостачання с.Новоолександрівка (вул. Садова, 

вул.Степова, вул.Молодіжна, вул.Вербова) на суму – 2459,8 тис. грн; 

 реконструкція системи водопостачання в с.Панасівка на суму –  

1823,1 тис. грн; 

 придбання, встановлення станції фільтрації води в навчальних 

закладах Зайцівської громади на суму – 240,0 тис. грн; 

 будівництво свердловини в селі Кислянка на суму – 250,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт водогону в селі Кам'януватка на суму –  

1600,0 тис. грн; 

 водопостачання сіл Парне, Катражка та селища Вишневецьке на суму 

– 4929,6 тис. грн. 

3. Заплановано здійснити благоустрій територій (вуличне освітлення) за 

рахунок коштів обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму 

2499,8 тис. грн (4 проекти). 

4. Заплановано здійснити ремонт доріг комунальної власності за рахунок 

коштів обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму  

241,7 млн грн (33 проекти). 

5. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району. 

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

ремонтами автодоріг загального користування. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів та 

заходів з поліпшення технічного стану приміщень на загальну суму  

111,5 млн грн. в т.ч.: 

у закладах освіти – на 58,4 млн грн (10 проектів); 

у закладах культури – на 8116,8 тис. грн (5 проектів); 

у охорону здоров’я – на 22,0 млн грн, в тому числі: 

 капітальний ремонт Іларіонівської амбулаторії ЗПСМ КНП «Центр 

первинної медичної допомоги Іларіонівської селищної ради» на суму – 

11000,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт Первомайської амбулаторії ЗПСМ КНП «Центр 

первинної медичної допомоги Іларіонівської селищної ради» на суму – 

7000,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт Шахтарської амбулаторії ЗПСМ КНП «Центр 

первинної медичної допомоги Іларіонівської селищної ради» на суму – 

4000,0 тис. грн. 

у фізичне виховання та спорт – на 23,0 млн грн, в тому числі: 



 будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в с. Зайцеве на суму 

– 11,2 млн грн; 

 будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в с.Зайцеве при 

Зайцівській філії I-II ступенів КОЗО Кислянська ЗОШ Зайцівської 

сільської ради на суму – 11,4 млн грн; 

 капітальний ремонт приміщень спортивної споруди стадіону 

Варварівської сільської ради на суму – 479,5 тис. грн. 

 

забезпечення доступу дітей учасників ООС, 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; 

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 ООС та внутрішньо переміщених осіб; 

придбання комп’ютерної техніки; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних 

громад району. 

поповнення бібліотечного фонду. 

проведення культурно-масових заходів з метою популяризації культурного 

розвитку. 

розвиток туризму. 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району, на загальну сума 28056,908 тис. грн., а саме: 

 будівництво очисних споруд каналізації с. Раївка Раївської сільської 

ради на суму 4254,3 тис. грн; 



 будівництво очисних споруд каналізації с. Зайцеве Зайцівської сільської 

ради на суму 5180,0 тис. грн; 

 будівництво очисних споруд каналізації с. Майське Зайцівської сільської 

ради на суму 7050,0 тис. грн; 

 реконструкція систем каналізації центральної частини та очисних 

споруд каналізації в смт. Славгород Славгородської селищної ради на 

суму 11572,608 тис. грн. 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок. 

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного 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). 

 

 

МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК В СЕЛІ РАЇВКА 

  
Задач і проектів у кожної громади достатньо. Але хочеться зупиниться на 

сучасних нових проектах. Так, Раївське ОТГ ініціює новий проект 

«Будівництво малого групового будинку за адресою: с.Раївка, вул.Таланова, 

14-а». Планування такого будинку зумовлено тим, що в громаді відсутні 

належні умови для розміщення дітей-сиріт. У будинку буде розміщено 5 

спальних кімнат для двох дітей кожна, окрема кімната для вихователя, 

вітальня, яка суміщена з кухнею та обіднім залом, кімната зберігання 

сезонного одягу та взуття, пральня тощо. Площа будівлі 261,1 м². 

 



  
Біля будиночку буде розміщено майданчик площею 3000 м², на якому 

додатково розташується окрема будівля топкової з приміщенням для 

зберігання продуктів. На території передбачено влаштування дитячого 

майданчику з тренажерами та зоною відпочинку. 

 

ЦЕНТР БЕЗПЕКИ В СЕЛІ МИХАЙЛІВКА 

  
Реалізація проекту «Будівництво «Центру безпеки» в с.Михайлівка 

забезпечить підвищення оперативності реагування на надзвичайні ситуації. 

4000 мешканцям громади буде покращено умови проживання. 

 

ЦЕХ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ СПЕЦВЗУТТЯ ДЛЯ АРМІЇ НАТО 

  
На території Іларіонівської громади розпочинає роботу цех по виготовленню 

спецвзуття для армії НАТО. Військові чоботи на різний сезон випускатиме 

компанія з чеськими інвестиціями. 

За попередніми даними, на виробництві працюватимуть півсотні місцевих 

мешканців.  



ДИТЯЧИЙ САДОК смт ІЛАРІОНОВЕ 

У 2017 році було розпочато будівництво нового сучасного дитячого садка на 

115 місць. Цей проект забезпечить зменшення черг до дошкільних закладів. 

Наймолодші вихованці громади будуть отримувати дошкільну освіту в 

комфортних умовах. У проекті застосовані енергозберігаючі технології, 

електроенергія буде вироблятися сонячними батареями. 

 

  
Кімнати садочку будуть оснащені новими меблями та устаткуванням. Кожен 

куточок дитячого садочка буде наповнений тематичними матеріалами, що 

покращить засвоювання дошкільної програми найменшими вихованцями 

громади. 

 

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ СМТ ІЛАРІОНОВЕ 

  
Яскравий енергоефективний фасад, просторий ґанок з утепленою підлогою, 

новий дах та вікна. На цьому реконструкція опорної школи не закінчиться, 

наступний етап капремонту – добудова нового корпусу. Там розташують 

декілька класів – зараз кабінетів на всіх дітей не вистачає, тож навчаються у 

дві зміни. У добудові облаштують і спортивну та актову зали. Нині всі 

урочистості проходять просто в їдальні. 



 
На території школи замість занедбаної галявини з’явиться сучасний стадіон. 

Там будівельники облаштують велике футбольне поле зі штучним покриттям 

та легкоатлетичні бігові доріжки. У школі понад 1000 учнів. Це мешканці 

Іларіонове та інших сіл Синельниківського району. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ ЦЕНТРАЛЬНА СМТ ІЛАРІОНОВЕ 

  
Ще один проект, на який треба звернути особливу увагу – це капітальний 

ремонт вулиці Центральна смт Іларіонове Синельниківського району. 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС В СЕЛІ ЗАЙЦЕВЕ 

 
Будівництво спортивного залу при Зайцівській СЗШ І-ІІІ ступеню як пілотного 

проекту з розвитку спортивної інфраструктури Зайцівської сільської ради та 

будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в с. Зайцеве. Буде 

забезпечено покращення умов та виконання заходів щодо надання якісних 

фізкультурно-оздоровчих послуг для майже 3000 жителів громади. 

 



ДОДАТОК 

 
водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі по 

вул.Соборна смт.Іларіонове  

Забезпечення якісним водопостачанням  

2000 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопровідної 

мережі в с.Павлівка  

Забезпечення якісним водопостачанням  

114 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопостачання по 

вул.Вишнева в с.Новоолександрівка  

Забезпечення якісним водопостачанням  

1055 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопостачання по 

вул. Центральна в с.Новоолександрівка  

Забезпечення якісним водопостачанням  

1055 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопостачання по 

вул. Вербова с.Новоолександрівка 

Забезпечення якісним водопостачанням 

мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-
ня 

Капітальний ремонт водопостачання по 
вул. Садова с.Новоолександрівка 

Забезпечення якісним водопостачанням 
мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання в 

с.Панасівка  

Забезпечення якісним водопостачанням  

192 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Придбання, встановлення станції 

фільтрації води в навчальних закладах 

громади 

Забезпечення якісним водопостачанням  

1021 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво свердловини в селі Кислянка Забезпечення якісним водопостачанням  

545 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водогону в селі 

Кам'януватка 

Забезпечення якісним водопостачанням  

134 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Водопостачання с. Парне Забезпечення якісним водопостачанням  

300 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Водопостачання с. Катражка  Забезпечення якісним водопостачанням  

300 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Водопостачання с-ща Вишневецьке Забезпечення якісним водопостачанням  

300 мешканців територіальних громад 
району.  

дитячі садки Реконструкція адміністративної будівлі 

під ДНЗ «Сонечко» в с. Луб ’янка по вул. 

Центральна, 5  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1000 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон 

та утеплення стін) ДНЗ «Світлячок» в с. 

Михайлівка по вул. Центральна 27 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1036 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Капітальний ремонт системи опалення та 

каналізаційної системи ДНЗ «Барвінок» 

по вул. Молодіжна, 3 
с.Новоолександрівка  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1300 дітей у 

навчально-виховному закладі.  



дитячі садки Будівництво ДНЗ по вул. Центральна, 10а, 

смт. Іларіонове  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Перемоги смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт вулиці Центральна 

смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Шкільна сел. Первомайське  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Янтарна (Будьоного) смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Слов’янська смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Чарівна (Кірова) смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Каштанова (Ленінградська) 
смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Корольова смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Шевченка смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. Миру 

сел.Шахтарське  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Українська с.Мар’ївка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Вокзальна смт.Іларіонове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул.Осіння 

с.Веселе  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Гагаріна с.Веселе  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Молодіжна с.Новоолександрівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 



споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Ватутіна в с.Василівка-на- Дніпрі  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Молодіжна в с.Василівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Таланова в с.Раївка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Бур'яна в с.Вільне  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 
вул.Степова в с.Новоолександрівка  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Островського(Квітнева) в с.Павлівка 

Михайлівської сільської ради  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Благоустрій (реконструкція) із 

влаштуванням пішохідної зони на 

прилеглій території до проїзної частини 
дороги від вул. Північної до вул. 

Центральної в с.Новогніде  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги  

дороги Благоустрій (реконструкція) із 

влаштуванням пішохідної зони на 

прилеглій території до проїзної частини 

дороги від вул. Центральної до межі з м. 

Синельникове в с. Новогніде  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт моста через річку 

Нижня Терса по вул. Калініна в с.Луб'янка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги в с. Кислянка, 

вул. Виконкомівська в (в складі дороги 

держ. знач.) 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

П.Осипенко с.Зайцеве  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Квітнева с. Зайцеве  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Центральна (Леніна) с.Варварівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги вул. Свободи 

смт.Славгород  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги  пров. 

Заводський смт.Славгород  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 



споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги вул. Тиха 

смт.Славгород  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт мережі вуличного 

освітлення вул. Заводська смт.Славгород 

з встановленням ефективних 
енергозберігаючих світильників 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Горького с.Старовишневецьке  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Садова в с. Писарівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги по 
вул.Вишнева в с. Писарівка  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги С041602 Сад 

– /Т-04-01/ км 0+000 – км 1+550 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги О041604 

Синельникове – Запорожець км 0+000 – 

км 14+300 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги  

дороги Капітальний ремонт дороги О041604 

Синельникове – Запорожець км 14+300 – 

км 28+600 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги  

екологія Роботи пов’язані з поліпшенням 

технічного стану, та благоустрій водойми 

о.Тисінське на території смт.Іларіонове 

(реконструкція) 

Покращення екологічного стану водойм 

житлове 
будівництво 

Будівництво малого групового будинку за 
адресою: с.Раївка, вул.Таланова, 14-а 

344,1м² 12 дітям-сиротам покращення 
умов проживання 

каналізація Реконструкція очисних споруд каналізації 

в смт.Іларіонове  

Покращення умов проживання 

мешканців територіальних громад  

каналізація Будівництво  очисних споруд каналізації 

с.Раївка  

Покращення умов проживання 

мешканців територіальних громад  

каналізація Будівництво  очисних споруд каналізації 

с.Зайцеве  

Покращення умов проживання 

мешканців територіальних громад  

каналізація Будівництво  очисних споруд каналізації 

с. Майське  

Покращення умов проживання 

мешканців територіальних громад  

каналізація Реконструкція системи 

каналізаціїцентральної частини та 

очисних споруд каналізації в 
смт.Славгород  

Покращення умов проживання 

мешканців територіальних громад  

культура Реконструкція будинку культури с. 

Широке Широківської сільської ради 

Покращення умов для комфортного 

перебування 1500 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.  

культура Реконструкція громадської будівлі 

Гірківського сільського клубу за адресою: 

Славгородська селищна рада, с. Гірки, 

вул. Шевченка, 7 

Покращення умов для комфортного 

перебування 859 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.   

культура Капітальний ремонт пам'ятника історії 
місцевого значення «Братська могила 

Покращення умов для комфортного 
перебування 2211 мешканців сільської 



радянських воїнів» (держ.Охорон.№976 

смт. Славгород) 

ради та гостей на території пам’ятної 

споруди.   

культура Реконструкція громадської будівлі 

Варварівського клубу за адресою: с. 

Варварівка, вул. Вчительська, 2 

Покращення умов для комфортного 

перебування 1138 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу  

культура Капітальний ремонт будинку культури по 

вул. Центральна, 21 в смт. Роздори  

Покращення умов для комфортного 

перебування 3400 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу  

освітлення Реконструкція вуличного освітлення зі 

світлодіодними світильниками в 
с.Луб'янка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 
зменшення соціальної напруги 

територіальної громади  

освітлення Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вул. Чкалова, в 

с.Новоолександівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади  

освітлення Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вул. Молодіжна в 

с.Новоолександівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 
територіальної громади  

освітлення Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вул. Вербова в 

с.Новоолександівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади  

освітлення Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вул. Степова в 

с.Новоолександівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади  

освітлення Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вул. Центральна в 
с.Новоолександівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 
зменшення соціальної напруги 

територіальної громади  

освітлення Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вул. Садова в 

с.Новоолександівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади  

освітлення Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вул. Вишнева в 

с.Новоолександівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 
територіальної громади  

освітлення Реконструкція вуличного освітлення зі 

світлодіодними світильниками в селах 

Зайцівської сільської ради  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт Іларіонівської 

амбулаторії ЗПСМ КНП «Центр первинної 

медичної допомоги» за адресою: вул. 

Янтарна, 10, смт Іларіонове 

Проект направлений на вирішення 

нагальної проблеми – збереження і 

використання приміщення шляхом його 

капітального ремонту для використання 

під амбулаторію ЗПСМ та надання 
якісних медичних послуг для 10758 осіб. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт Первомайської 

амбулаторії ЗПСМ КНП «Центр первинної 

медичної допомоги Іларіонівської 

селищної ради» за адресою: вул. 

Центральна, 27-б, сел. Первомайське 

Збереження і використання приміщення 

шляхом його капітального ремонту для 

використання під амбулаторію ЗПСМ та 

надання якісних медичних послуг для 

1988 осіб. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт Шахтарської 

амбулаторії ЗПСМ КНП «Центр первинної 

медичної допомоги Іларіонівської 
селищної ради» за адресою: вул. Миру, 

21, сел. Шахтарське 

Збереження і використання приміщення 

шляхом його капітального ремонту для 

використання під амбулаторію ЗПСМ та 
надання якісних медичних послуг для 

3078 осіб. 

спорт Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу в с. Зайцеве  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 



фізкультурно-оздоровчому комплексі – 

3614 особам 

спорт Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу в с.Зайцеве при Зайцівській 

філії I-II ступенів КОЗО Кислянська ЗОШ 

Зайцівської сільської ради  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

фізкультурно-оздоровчому комплексі – 

3000 осіб 

спорт Капітальний ремонт приміщень 

спортивної споруди стадіону 

Варварівської сільської ради  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

фізкультурно-оздоровчому комплексі – 
1138 осіб 

центри 

безпеки 

Будівництво «Центру безпеки» сел. 

Первомайське  

Реалізація проекту забезпечить 

підвищення оперативність реагування на 

надзвичайні ситуації. 13866 мешканцям 

покращено умови проживання 

центри 

безпеки 

Будівництво «Центру безпеки» в 

с.Михайлівка  

Реалізація проекту забезпечить 

підвищення оперативність реагування на 

надзвичайні ситуації. 4000 мешканцям 

покращено умови проживання 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 
Іларіонівської селищної ради  

Покращення умов надання державних 
послуг 13866 мешканцям 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Зайцевської сільської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Капітальний ремонт будівлі комунального 

закладу освіти Первомайський НВК 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – дошкільний заклад освіти» 

Іларіонівської селищної ради по вул. 

Центральній, 18 в с. Первомайське Сине 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 170 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт будівлі комунального 

закладу освіти Первомайський НВК 
«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів - дошкільний заклад освіти» 

Іларіонівської селищної ради по вул. 

Центральній, 25а (будівля дошкільного 

закладу) в селищі Первомайське  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 100 дітей у 
навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт, реконструкція 

комунального закладу освіти 

«Шахтарська СЗОШ І-ІІІ ступенів» 
Іларіонівської селищної ради в сел. 

Шахтарське з впровадженням 

енергозберігаючих технологій 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 116 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Спортивний майданчик для гри у футбол 

на території «КЗ освіти Раївська середня 

ЗОШ-інтернат", вул. Таланова, 7, с.Раївка 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1405 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція системи теплопостачання 

зі встановленням блочно-модульної 

котельні Комунального закладу освіти 

«Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Раївської сільської ради», що 

розташована за адресою: вул. Миру, 24, с. 

Миролюбівка, м.Синельниківе 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1113 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт елементів будівлі 

КЗО Шевченківської СЗШ за адр.: 

Славгородська селищна рада, с. 

Бурханівка, вул. Шкільна, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 859 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція частини будівлі 

Дерезуватської СЗШ під НВК, вул. 

Ходорева 1, с. Дерезувате 

Створення належних умов для 20 

найменших вихованців громади для 

отримання якісної дошкільної освіти 

школи Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень КЗ «Іларіонівська опорна 

СЗОШ I-III ступенів» по вул. Європейська, 

3, смт Іларіонове 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 



школи Реконструкція стадіону КЗ «Іларіонівська 

опорна СЗОШ I-III ступенів» по вул. 

Європейська, 3, смт Іларіонове (у т.ч. 

ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Будівництво комплексу (спортивна зала, 

актова зала та їдальня) КЗ «Іларіонівська 

опорна СЗОШ I-III ступенів» по вул. 

Європейська, 3, смт Іларіонове (у т.ч. 
ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


