
     

 

 

  



 

Солонянський район знаходиться на півдні Дніпропетровської області і є 

один з найбільших районів області, заснований у 1923 році. Межує на півдні 

з Томаківським і Нікопольським районами, на південному сході – із 

Запорізькою областю, на заході з Софіївським і Криничанським районами, на 

півночі – з Дніпровським районом. 

На територій району розвідані поклади силікатних нікелевих руд, кам’яного 

та бурого вугілля, граніту, каменю будівельного. Запаси вугілля знаходяться 

в 9 км. від с. Святовасилівка, біля с. Микільське, с. Привільне та с. Сурсько-

Михайлівка. Запаси бурого вугілля знаходяться біля с. Павлівка та с. Сурсько-

Михайлівка. Граніт, каміння будівельне, бут знаходяться біля с. Кам’яно-

Зубилівка та с. Башмачка. 

Основними водними артеріями району є: притоки річки Дніпра, річки:  

Грушівка, Суха Сура, Мокра Сура, Солона, Грушівка, Тритузна, Сурка, 

Любимівка, Базавлук, верхів’я річки Камишувата Сура”, балки: «Ряба», 

«Котьолка», «Нянькова». 

Район займає територію у 1732,0 кв. км. Адміністративний центр району – 

селище міського типу Солоне, яке знаходиться в 29 км. від м. Дніпра і в 10 км. 

від залізничної станції Привільне. 

До району відносяться 107  населених пунктів, в тому числі 2 селища 

міського типу, 4 селища (Надіївка, Тихе, Святовасилівка, Незабудине) та 

101 село. 

 

Чисельність населення району – 38 220 осіб. З них 18 048 – чоловіків та  

20172 – жінок. Економічно-активного населення – 22 399 осіб. 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та 

організацій – 5709 осіб. Середня заробітна плата одного штатного 

працівника в районі складає 7136,0 грн. На території Солонянського району 

пенсію отримують 9576 осіб. Середній розмір пенсії – 2068,3 грн. На обліку 

Солонянської районної філії Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості перебуває 1766 осіб (з них 1065 безробітних). 

 

На території району працює три промислових підприємства: ТОВ «Завод 

Полімердеталь», ДП «Солонянська виправна колонія №21» та ТОВ «Капарол 

– Дніпро», а також ТОВ ВСМПО «Титан-Україна», яке зареєстроване в 

Солонянському районі, виробництво здійснює в м. Нікополь. 

Крім того, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

здійснюють слідуючи підприємства: Солонянський РЕМ ПАТ ДТЕК 



«Дніпрообленерго», КП «Солонянське ЖКУ», та Солонянська дільниця 

Кам’янського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз». 

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2018 році склав 847,2 млн грн. 

На підприємстві ТОВ «Капарол Дніпро» планується ввести в експлуатацію 

новий цех з виробництва сухих будівельних сумішей завдяки чому буде 

створено 6 нових робочих місць. 
 

Провідною галуззю у секторі економіки Солонянського району є сільське 

господарство. Загальна площа ріллі району складає 132781 га. Товарним 

сільськогосподарським виробництвом у районі займаються 53 товариства в 

обробітку яких знаходиться 62 407 га ріллі, що становить 47% від загальної 

площі ріллі, 13 приватних сільськогосподарських підприємств району –  

4757 га ріллі (4%), 242 фермерських господарства – 23010 га ріллі (17%) та 

3513 громадян одноосібників, в обробітку яких знаходиться 42995 га ріллі, 

що становить 32% ріллі району з середньою земельною часткою паю 6,9 га 

ріллі. 
 

На кінець 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування очікується 

освоєння капітальних інвестицій в обсязі 375,0 млн грн, а це на 40% більше, 

ніж у 2017 році (267,7 млн.грн). На кожного жителя району припало 9 813 грн 

капітальних інвестицій. З них 263,035 млн грн бюджетних коштів витрачено 

на розвиток  об’єктів невиробничого призначення (соціальна сфера) та 

ремонт доріг загальної та комунальної власності. Порівняно з 2017 роком 

упродовж року у районі зменшилася загальна площа прийнятого в 

експлуатацію житла на 26,5% та склала 1900,0 м2. 
 

На обліку Солонянської ДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області перебуває 

1949 суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують податки. З них:  

602 малих підприємства, 35 – середніх та 1312 фізичних осіб-підприємців. 

Надходження від суб'єктів підприємницької діяльності до бюджетів усіх 

рівнів складають 227,0 млн. грн. 

 

 

У 2015 році в результаті реформи децентралізації у районі утворилися  

3 об’єднанні територіальні громади, а саме: Солонянська, Новопокровська та 

Святовасилівська об’єднані територіальна громада до складу яких увійшло  



2 селищних та 9 сільських рад. Площа утворених об'єднаних громад склала 

756,22 кв.км, а загальна чисельність населення – 22592 осіб. 

Необ’єднаними залишилися 9 сільських рад: Башмачанська сільська рада 

(площа громади – 71,5 кв. км, кількість населення – 2,1 тис. осіб), 

Березнуватівська сільська рада (площа громади – 54,6 кв. км, кількість 

населення – 0,8 тис. осіб), Військова сільська рада (площа громади –  

64,01 кв. км, кількість населення – 1,3 тис. осіб), Іверська сільська рада (площа 

громади – 131,5 кв. км, кількість населення – 1,3 тис. осіб), Микільська сільська 

рада (площа громади – 101,2 кв. км, кількість населення – 1,5 тис. осіб), 

Олександропільська сільська рада (площа громади – 312,2 кв .км, кількість 

населення – 2,2 тис. осіб), Письмечівська сільська рада (площа громади –  

69,7 кв. км, кількість населення – 1,0 тис. осіб), Привільнянська сільська рада 

(площа громади – 101,8 кв. км, кількість населення – 2,1 тис. осіб) та Сурсько-

Михайлівська сільська рада (площа громади – 102,06 кв. км, кількість 

населення – 2,3 тис. осіб). 

Згідно Переспективного плану формування територій громад 

Дніпропетровської області заплановано приєднати необ'єднані громади до 

існуючи об'єднаних територгіальних громад, а саме: 

1) Березнуватівську громаду до Святовасилівської ОТГ; 

2) Олександропільську та Іверську до Новопокровської ОТГ; 

3) Башмачанську, Військову, Микільську, Письмечівську, Привільнянську та 

Сурсько-Михайлівську громади до Солонянської ОТГ. 

 

З метою забезпечення дітей Солонянського району освітніми послугами в 

районі функціонує 23 дошкільних навчальних закладів, 2 опорні школи,  

6 філій, 18 загально-освітніх закладів, 1 гімназія, 4 навчально-виховних 

комплекси, 1 позашкільний заклад, 1 дитячо-юнацька спортивна школа, 

Інклюзивно-ресурсний центр, Солонянський районний науково-методичний 

кабінет та Солонянський професійний аграрний ліцей. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в Солонянському районі у 2017 році створено 2 опорних 

навчальних заклади в яких функціонують 6 філій, а саме: 

КЗ освіти «Святовасилівська СЗШО І-ІІІ ступенів Святовасилівської сільської 

ради»; 

КЗ освіти «Солонянське Навчально-виховне об'єднання «Солонянська СЗШО 

№1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради». 

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» Солонянської 

селищної ради. 

За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 



ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей, систем опалення та утеплення 

стін: 

 проведення реконструкції будівлі ДНЗ «Малятко» в с. Василівка – 

1434,959 тис. грн;  

 здійснення капітального ремонту будівлі  та реконструкцію системи 

опалення ДНЗ «Веселка» в с. Святовасилівка – 2104,36 тис. грн. 

 проведення реконструкції системи опалення ДНЗ «Світанок» та 

школи в с. Іверське на загальну суму 1826,7 тис. грн; 

  проведення капітального ремонту дитячого садка «Дюймовочка» в 

с. Багате (543,9 тис. грн); 

 з 2017 року розпочато капітальний ремонт будівлі в ДНЗ «Малятко» 

в смт Новопокровка (кошторисна вартість проекту –  

4629,4 тис. грн). Вже збудовано транспортабельну котельню на 

твердому паливі, замінено систему опалення та відремонтовано 

покрівлю. Використано 1713,3 тис. грн; 

 здійснено капітальний ремонт будівлі та реконструкцію системи 

опалення Незабудинської школи (2592,4 тис. грн) та Новомар’ївської 

школи (1442,0 тис. грн); 

 Солонянською ОТГ за рахунок державного бюджету проведено 

капітальний ремонт Аполонівської школи на загальну суму  

1400,00 тис. грн; 

 у Привільнянській школі замінено газові котли на твердопаливні, 

замінено тепломережу та вікна – 2699,5 тис. грн; 

  завдяки програмі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» на території Новопокровської ОТГ протягом 2016-2017 року 

реалізовано проект «Енергозберігаючі заходи у КЗО «Багатська СЗШ І-

ІІІ ступенів» в с. Багате. Реконструкція котельні шляхом установки 

пелетного котла» – 663,0 тис. грн; 

 з 2017 року розпочато проведення капітального ремонту 

Привільнянський ДНЗ дитячий садок «ВЕСЕЛКА», кошторисна 

вартість робіт складає 6696,8 тис. грн, видатки за 2 роки –  

3969,5 тис. грн. 

За підтримки обласної влади завершено масштабну реконструкцію 

Солонянської опорної школи №1. Замінено покрівлю, встановлено більше 

300 металопластикових вікон, проведено термомодернізацію фасаду, та 

благоустрій території. Розпочато ремонт внутрішніх приміщень школи, 

кабінети облаштовано новими меблями та мультимедійними дошками. 

Проведено реконструкцію шкільного стадіону з футбольним полем, 

волейбольним та баскетбольним майданчиками, легкоатлетичними 

доріжками та ворк-аут зоною. Вартість робіт склала 98271,00 тис. грн. 

Подібний капітальний ремонт опорної школи завершується в 

Святовасилівській громаді (55,6 млн грн.) 



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

ремонти закладів освіти витрачено: 2015 рік – 2935,8 тис. грн; 2016 рік –  

10,9 млн грн; 2017 рік – 11,7 млн грн; 2018 рік – 95,4 млн грн. 

 

На території району функціонує 48 медичних закладів: КЗ «Солонянська 

ЦРЛ» ДОР», КНП «Солонянський центр ПМСД» Солонянської селищної ради, 

8 амбулаторій ЗПСМ, 4 – ФАП, 27 – ФП, 8 – МПТБ. 

З метою поліпшення рівня матеріально-технічної бази лікарні, покращення 

естетичного вигляду приміщення лікарні, забезпечення безпечними 

умовами праці медичних працівників та поліпшення умов перебування 

хворих у лікарнях проведено: 

  реконструкцію комплексу будівель Олександропільської  ЛАЗПСМ на 

суму 419,2 тис. грн. Встановлені металопластикові вікна та двері; 

 капітальний ремонт будівлі харчоблоку КЗ «Солонянська центральна 

районна лікарня» на суму 1335,0 тис. грн. Покращено не тільки 

естетичний вигляд будівлі, але й замінено системи водопостачання, 

водовідведення, електропостачання та вентиляції; 

 капітальний ремонт приміщення Березнуватівського ФАПу 

(270,0 тис. грн); 

 замінено вікна в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 

с. Військове та покрівлю в Калинівському ФАПі; 

 придбано відеоскопічну систему в комплекті з відеогастроскопом та 

відеоколокоскопом, кисневі концентратори для реанімаційного 

відділення, апарат УВЧ, снігоприбиральну машину. 

 

 З метою популяризації спорту серед молоді у районі діє ДЮСШ, 

спортивний клуб «ГРАНІТ» та РО ВФСТ «КОЛОС». 

 В 2017 році за рахунок обласного та місцевого бюджетів проведено 

реконструкцію будівлі спортзалу в селі Олександропіль на суму 

831,1 тис. грн. 

 

Мережа закладів культури району налічує 75 установ. З них 37 клубних 

закладів та 34 бібліотеки. На обліку під державною охороною в районі 

знаходяться 89 пам’яток Другої світової війни. За рахунок місцевих бюджетів 

сільськими та селищними радами до Дня Перемоги щороку проводяться 

косметичні ремонтні роботи на пам`ятках історії та упорядковується 

прилегла територія. 

Протягом звітного періоду проведено: 

 капітальні ремонти покрівель сільських будинків культури в 

с. Тритузне (374,8 тис. грн) та с. Василівка (1069,5 тис. грн); 



 капітальні ремонти будівель Малозахаринського клубу (545,8 тис. грн) 

та Новомар'ївського будинку культури (739,0 тис. грн); 

 капітальний ремонт приміщення будинку культури в с. Григорівка – 

416,0 тис. грн; 

 у 2018 році виділені кошти дитячій музичній школі у розмірі 

19,7 тис. грн на придбання музичних інструментів. Придбано 

комп'ютерне обладнання для закладів культури на суму 205,034 

тис. грн., меблів на суму 7,7 тис. грн., цифровий фотоапарат та 

комп’ютер у КЗК «Музей історії» – 15,775 тис. грн. 

 

З метою розв’язання багаторічної проблеми – забезпечення питною водою 

населених пунктів району, розпочато реалізацію проектів будівництва 

водогонів: 

 за підтримки міжнародних програм ЄС/ПРООН та ДЕСПРО у  

2015-2016 роках забезпечено децентралізованим водопостачанням 

жителів с. Любимівка, с. Михайлівка с. Бутовичівка та Мопрівське. 

Збудовано 24,6 км водопроводу, вартість робіт склала –  

5237,1 тис. грн; 

 у 2015 році здійснено будівництво водогону Солоне-Сергіївка-Широке 

на суму 11224,8 тис. грн. В ході реалізації проекту збудовано підвідний 

водовід довжиною 10,250 км та насосну станцію потужністю  

54 м³/годину. В подальшому протягом 2016-2017 років за рахунок 

державного та місцевих бюджетів на загальну суму 3,396 млн грн 

збудовано 6 км розвідних водопровідних мереж, що повністю охопило 

територію населених пунктів. 

 у 2017-2018 роках проведено капітальний ремонт розвідних мереж 

водопостачання та реконструкцію каналізаційної мережі з 

влаштуванням малих очисних споруд в с. Надіївка на загальну суму 

1807,1 тис. грн; 

 протягом 2016-2018 років ведеться будівництво підвідного водогону 

в смт Новопокровка. Загальна вартість робіт згідно проектно-

кошторисної документації складає 10,1 млн грн. З 15 км збудовано вже 

7 км водогону, що забезпечить жителів Новопокровської громади 

питним водопостачанням та зменшить соціальну напругу серед  

1466 осіб населення.  

 на території Святовасилівської ОТГ проведено капітальний ремонт 

водонапірної башти для водопостачання с. Святовасилівка (140,7 

тис. грн.), капітальний ремонт водонапірних споруд південної 

частини с. Промінь (819,5 тис. грн), реконструкцію системи 

водопостачання сіл Рясне та Чорнопарівка (857,2 тис. грн), 

с. Незабудине (1527,9 тис. грн) та північної частини с. Святовасилівка 

(996,4 тис. грн). 



 у с. Військове за рахунок обласного бюджету завершено першу чергу 

реконструкції споруд та мереж технічного водопостачання. 

Загальний обсяг фінансування будівництва (проектна вартість) 

становить 8572,0 тис. грн. Збудовано насосну станцію, регулюючий 

басейн та 11,856 км водопровідних мереж.  
 

 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 населених пунктах смт Солоне, с. Надіївка, с. Кам’яне, 

с. Тритузне, с. Орлове, с. Шульгівка, с. Чорнопарівка, с. Аполонівка, 

с. Малозахарине, с. Сурсько-Михайлівка, с. Березнуватівка, с. Багате, 

с. Павлівка, с. Котлярівка, с. Новопокровка, с. Промінь, с. Якимівка, 

с. Святовасилівка, с. Новомар’ївка, с. Безбородькове, с Маяк, 

с. Грушівка. 

Загалом же за 2015–2018 роки на відновлення вуличного освітлення 

витрачено близько: 2015 рік – 839,9 тис. грн; 2016 рік – 3285,2 тис. грн;  

2017 рік – 4250,5 тис. грн; 2018 рік – 1543,05 тис. грн. 
 

В 2016-2017 роках в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива п’ять газових 

котелень переведено на твердопаливні котли, а саме: котельні 

Новопокровської, Надіївської, Тритузнянської, Привільнянської та Багатської 

шкіл. Впровадження заходів направлено на заощадження енергоресурсів та 

бюджетних коштів, отримання температурного режиму відповідно до 

санітарно-гігієнічних вимог, поліпшення умов перебування у закладах дітей 

та педагогів. 
 

З фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році 

виділені кошти в розмірі 29816,506 тис. грн на реалізацію екопроекту з 

розчищення річки Мокра Сура в районі с. Аполонівка. 
 

За рахунок бюджетів усіх рівнів виконані поточні та капітальні ремонти доріг 

комунальної власності майже по всім населеним пунктам Солонянського 

району: 2015 рік – 13644,5 тис. грн (площа – 12,23 тис. м2), 2016 рік –  

15417,1 тис. грн (площа – 17,78 тис. м2), 2017 рік – 29787,01 тис. грн (площа – 

63,7 тис. м2), 2018 рік – 23815,3 тис. грн (площа – 61,2 тис. м2).  

За рахунок субвенції з державного бюджету розпочато ремонт доріг 

загального користування місцевого значення О041710 напрямок на 



с. Широке (1 км) та С041702 від с. Іверське – Осипенко (8 км) на загальну суму 

80,320 млн грн. 

 

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2015 по  

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано 

– 85,36 млн. грн. всього придбано – 41 одиниць, в т.ч. 26 тракторів,  

9 зернозбиральних комбайнів та 6 одиниць іншої техніки. 

 у 2017 році ТОВ «Сонячне» за підтримки держави посаджено 9,96 га 

саджанців лохини, у 2018 році 15,18 га лохини. 

 СТОВ «АгроМайстер» у грудні 2017 року завершено реконструкцію 

будівлі маточника (свині) на 70 голів на що витрачено 1,5 млн. грн 

власних коштів. 

 

З часу створення ЦНАП спостерігається стійка динаміка росту кількості 

адміністративних послуг з кожним роком на 25%. Впродовж 2018 року 

надано 9260 адміністративних послуг. Збільшився і перелік адміністративних 

послуг – з 53 (при створенні ЦНАП) до 84 послуг. 

В Солонянському районі відкрито перший в Україні сільський ЦНАП де, крім 

іншого, видають біометричні паспорти. На сьогоднішній день адміністративні 

послуги надають ще й у Іверській, Привільнянській та Новопокровській 

громадах. Завдяки цьому жителям цих громад немає потреби їхати у 

райцентр для отримання адміністративних послуг. 

 

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації 

перебуває 325 учасників бойових дій, які перебували в зоні АТО. Статус 

членів сім’ї загиблого військовослужбовця встановлено 19 особам та 4 особи 

мають статус інваліда війни. За рахунок коштів місцевого бюджету у  

2018 році надано матеріальну допомогу 98 військовослужбовцям на суму 

95,6 тис. грн. У 2015 придбано житло 3 членам сімей загиблих в зоні АТО.  

У 2017 році було надано грошову компенсацію для придбання житла  

4 членам сімей загиблих в зоні АТО. 

 

У 2017 році на території Святовасилівської об’єднаної територіальної 

громади відкрито Центр безпеки громадян. Центр оберігатиме спокій 

мешканців 19 населених пунктів. На реалізацію проекту витрачені кошти з 

місцевого та обласного бюджетів на суму 2,7 млн грн. 

 

  



 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СОЛОНЯНСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ №1 

  

Осучаснена після масштабної реконструкції, Солонянська опорна школа №1 

стала яскравим подарунком для сільських дітлахів. Тут все нове, окрім стін та 

юридичної адреси. Модернізували і величезну будівлю, і потужну спортивну 

базу. Класи «начинили» сучасними меблями, обладнанням та гаджетами. 

Відкрив оновлену школу Президент України Петро Порошенко. 

  
У Солонянській опорній школі навчаються понад 700 дітей. Після масштабної 

реконструкції учні та вчителі мають навчальний заклад, що і ззовні, і 

зсередини відповідає сучасним європейським стандартам. 

Оновлені класи – з прозорими дверима, яскравою вчительською зоною біля 

дошки й учнівською – у нейтральних кольорах. Все – для творчого розвитку 

та комфорту. 

 

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ 

Унікальний Інклюзивно-ресурсний центр, де надаватимуть психолого-

педагогічну підтримку дітям з особливими потребами, створили «з нуля» на 

базі школи в Солоному. Його урочисто відкрила перша леді країни Марина 

Порошенко, яка з робочим візитом відвідала область. 



Інклюзивно-ресурсний центр, який не має аналогів в Україні, створили на 

першому поверсі Солонянської опорної школи №1. Облаштували його за 

європейськими стандартами. 

У центрі – три кімнати для індивідуальної роботи, ще одна – для групових 

занять. Тут особливі школярі займатимуться з логопедом, дефектологом, 

психологом та корекційними педагогами. 

  
Задля фізичного розвитку дітей у приміщенні облаштували кімнату 

лікувальної фізкультури. Спортивні заняття проводитиме лікар-реабілітолог. 

Ресурсна кімната розділена на кілька зон: корекційно-розвиткову – для 

занять з вузькопрофільними спеціалістами та соціально-адаптаційну – для 

здобуття побутових навичок. 

«Родзинка» новоствореного Інклюзивно-ресурсного центру – інтерактивна 

підлога. За допомогою сучасних цифрових технологій зображення 

відбивається на долівці і створює віртуальний «килим». 

В основі архітектури центру – безбар’єрність. Діти з обмеженими 

можливостями мають свободу в переміщенні. Ознака доступності – 

відсутність сходів та порогів, вхідні двері відчиняються автоматично під час 

натискання на кнопку. 

В ІРЦ надаватимуть послуги дітям з різними порушеннями віком від 2 до 18 

років, які мешкають у Солонянському районі. На сьогодні таких – майже 80. 

 

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ СІЛЬСЬКИЙ ЦНАП ВИДАЄ БІОМЕТРИЧНІ 

ПАСПОРТИ 

У ЦНАПі Олександрополя Солонянського району запрацювало нове 

обладнання з видачі біометричних паспортів. Тепер, аби отримати ID-картку 

чи закордонний паспорт, не треба їхати до райцентру – усе в одному місці і 

без черг. Загалом у сільському ЦНАПі доступні майже 120 адмінпослуг. 

Майже 2,5 тисячі мешканців Олександрополя та прилеглих сіл мають змогу 

отримати паспорт громадянина України у формі ID-картки та біометричний 

закордонний паспорт. Для цього більше не доведеться долати 50 км до 

райцентру. Достатньо завітати до місцевого ЦНАПу, який знаходиться у 

будівлі Олександропільської сільської ради. 



  
У складі нової робочої станції є все необхідне – від принтеру та фотокамери 

до сканеру відбитків пальців і планшету для електронного підпису. 

Олександропільський ЦНАП став другим в області, та першим сільським, де 

запрацювало обладнання з видачі «біометрії».  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ХАРЧОБЛОКУ  

СОЛОНЯНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ  

  
Загальна кошторисна вартість складає 1,7 млн грн. 

З метою поліпшення рівня матеріального забезпечення центральної лікарні, 

покращення естетичного вигляду приміщення лікарні, забезпечення 

безпечними умовами праці медичних працівників та поліпшення 

перебування хворих за рахунок районного бюджету проведено капітальний 

ремонт та заміну оснащення будівлі харчоблока центральної районної 

лікарні (1,7 млн грн). В результаті реалізації проекту було замінено систему 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання, ектропостачання та 

вентиляцію будівлі. 

 

БУДІВНИЦТВО «ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ» В СЕЛИЩІ СВЯТОВАСИЛІВКА 

Загальна кошторисна вартість складає 1,848 млн. грн. 

«Центр безпеки» в Святовасилівській ОТГ працює з листопада 2017 року, це 

щось на зразок міні-ДСНС. В Центрі збудовано бокс для техніки, роздягальня 

та душова, кухня, навчальний клас. Створення центру безпеки було дуже 

важливим, оскільки населені пункти громади знаходяться у степовій зоні, де 

часто виникають загоряння і пожежі, а найближча пожежна команда 

розташована за 30 км.  



 
Спокій мешканців, а це майже 4,5 тис. осіб, які проживають в 19 населених 

пунктах оберігають 14 рятувальників, які приймають участь не тільки в гасінні 

пожеж, але й в розчистці снігових заметів під час зимового періоду. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ  

В ПРИВІЛЬНЯНСЬКІЙ СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ У С. ПРИВІЛЬНЕ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 1,848 млн грн. 

Привільнянська СЗОШ І-ІІІ ступенів розміщена у с. Привільне Солонянського 

району. У ній навчається 165 учнів. Проектом було передбачено 

встановлення 2 твердопаливних котлів потужністю 250 кВт та замінену 

системи опалення всієї будівлі. В якості палива будуть використовуватись 

пелети на основі відходів деревообробної промисловості та сільського 

господарства, як екологічно сприятливий так і економічний вид палива. 

Резервним паливом для котла можуть бути кускова деревина та різні паливні 

брикети. 

Завдяки реалізації проекту вдалося зекономити до 30% бюджетних коштів на 

опалення загальноосвітнього навчального закладу, забезпечити належний 

температурний режим в навчальному, створити безпечні умови роботи 

персоналу шляхом заміни котельного обладнання з вичерпаним терміном 

експлуатації. 

 



БУДІВНИЦТВО ПІДВІДНОГО ВОДОВОДУ  

СОЛОНЕ-СЕРГІЇВКА-ШИРОКЕ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 11,224 млн грн. 

В селах Сергіївка та Широке Солонянської ОТГ було відсутнє централізоване 

питне водопостачання, а це один із найголовніших чинників впливу на 

здоров’я людини. В ході реалізації проекту збудовано підвідний водовід 

довжиною 10,250 км та насосну станцію потужністю 54 м³/годину. В 

подальшому протягом 2016 – 2017 років за рахунок державного та місцевих 

бюджетів на загальну суму 3,396 млн грн збудовано 6 км розвідних 

водопровідних мереж, що повністю охопило територію населених пунктів. 

Забезпечено мешканців сіл (700 осіб) питним безперебійним 

водопостачанням в достатній кількості.   

 

 

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 в Олександропільській, Письмечівській та 

Микільській на Дніпрі школах, а також в Солонянській центральній лікарні; 

2. Будівництво та реконструкція 59,352 км водопровідних мереж та освоєння 

близько 62,377 млн грн для поліпшення якості послуг з водопостачання та 

забезпечення послугами з централізованого водопостачання близько 14 тис. 

осіб у сільській місцевості:  

 капітальні ремонти трубопроводів по вулицях Центральній та 

Шевченка села Башмачка на загальну суму – 1,1 млн грн; 

 продовження будівництва споруд та мереж технічного 

водопостачання в с.Військове на суму – 9,1 млн грн; 

 будівництво системи водопостачання с. Петриківка та с.Тихе на суму 

– 7,2 млн грн; 

 продовження будівництва водопровідної мережі в смт Новопокровка 

на суму – 7,09 млн грн; 

 реконструкція системи водопостачання сіл: Рясне, Чорнопарівка на 

суму – 2,8 млн грн, та продовження капітального ремонту 



водопровідних споруд для водопостачання південної частини 

с.Промінь на суму – 0,7 млн грн; 

 реконструкція насосно-фільтрувальної станції КП «Солонянське 

житлово-комунальне управління» с. Військове на суму – 22,6 млн грн; 

 будівництво розвідних мереж водопостачання по вул.Шевченко в 

с.Широке на суму – 1,038 млн грн; 

 капітальний ремонт магістрального водогону в с.Василівка від 

вул.Центральна до вул.Нова – 1,51 млн грн. 

4. Виконання капітального ремонту доріг 94,09 тис.м2 комунальної власності 

за рахунок коштів обласного бюджету та місцевого бюджетів на загальну 

суму 56,838 млн грн, а саме: 

 вул. Кооперативна в селі Іверське – 0,3 млн грн; 

 вул. Калініна, Кузьменка, Гагаріна в селі Олександропіль – 4,6 млн грн; 

 вул. Шевченка в селі Привільне – 1,6 млн грн; 

 вул. Шевченка до вулиці Водоп'янова в селі Сурсько-Михайлівка –  

5,7 млн грн; 

 вул. Шкільна с.Письмечеве – 3,2 млн грн.; 

 вул. Голуба в смт Солоне – 4,8 млн грн; 

 вул. Усенка провулок Березовий смт Солоне – 5,5 млн грн; 

 вул. Польова від буд. №10а до вулиці Голуба смт Солоне - 1,2 млн грн; 

 вул. Польова  с. Аполлонівка – 2,6 млн грн; 

 вул. Самойлова від вулиці Гагаріна до вулиці Перемоги смт Солоне – 

2,1 млн.грн; 

 вул. Європейська в с.Оріхове – 2,7 млн грн.; 

 вул. Козача в с.Микільське- на- Дніпрі – 3,1 млн грн; 

 вул. Кооперативна в смт Новопокровка – 7,1 млн грн; 

 вул. Молодіжна, вул.Центральна та провулку між ними с.Мопрівське – 

3,3 млн грн. 

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

ремонтами автодоріг загального користування. За рахунок державного 

бюджету заплановано будівництво 149,855 тис.м2 на 319, 9 млн грн: 

 О041710 /Солоне-Лошкарівка/-Широке-/Р-73/км0+000-км-17+483 – 

140,3 млн грн; 

 С041712 Новоселівка - Червонокам’янка (Кам’яне) км 0+000-км-2+320 

– 13,1 млн грн; 

 С041741 Під’їзд до ПТФ «Молодіжний» км 0+000-км-2+210 –  

17,3 млн грн; 

 С041738  Багате - Малозахарине км 0+000-км-8+634 – 61,2 млн грн; 

 С041702 Іверське (Дзержинівка) - Осипенко км 0+000-км-9+900 –  

26,2 млн грн. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 



загальну суму 19,8 млн грн, а саме: 

 реконструкція котельні зі встановленням твердопаливних котлів у 

КЗ «Солонянська ЦРЛ» ДОР – 2,0 млн грн; 

 капітальний ремонт «КЗО «Привільнянський ДНЗ дитячий садок 

«Веселка» в с.Привільне – 4,3 млн грн. 

 капітальний ремонт системи опалення комплексу будівель 

(навчальний комплекс, їдальня) КЗО «Аполонівська СЗШ І-ІІ ступенів» – 

0,7 млн грн; 

 капітальний ремонт системи опалення школи с.Малозахарине -  

0,5 млн грн; 

 впровадження енергозберігаючої моделі ефективного управління 

дошкільним комунальним закладом «Світанок» в с.Іверське 

(утеплення фасаду) – 1,4 млн грн; 

 будівництво модульних твердопаливних котелень у Письмечівській, 

Микільській, Олександропільській школах – 4,4 млн грн; 

 капітальний ремонт будівлі Маяцької неповної СЗОШ – 5,7 млн грн; 

 енергоефективні заходи в КЗО «Багатська СЗШ І-ІІІ ступеня» с.Багате. 

Реконструкція котельні шляхом установлення пелетного котла  

(ІІ черга) – 0,8 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; 

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; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних 

громад району, а саме:  

 реконструкція будинку клубу в с. Калинівка – 0,4 млн грн; 



 реконструкція теплогенераторної та системи опалення сільського 

будинку культури в с. Олександропіль – 1,0 млн грн; 

 капітальний ремонт меморіалу в с.Сурсько-Михайлівка та 

встановлення сонячних панелей на покрівлі даху сільського будинку 

культури  на загальну суму – 4,7 млн грн; 

 капітальний ремонт будинку культури в селах Святовасилівка та 

Новомар'ївка – 2,5 млн грн; 

 реконструкція пам’ятки історії місцевого значення «Пам’ятник 

односельчанам» в с.Широке та братської могили радянських воїнів і 

пам’ятного знаку односельчанам в с.Василівка на загальну суму  

0,9 млн грн; 

 реконструкція нежитлового приміщення  в житловому будинку №30 

Військового містечка створення центру дозвілля в с.Аполонівка –  

0,7 млн грн; 

поліпшення розвитку спортивної інфраструктури: 

 будівництво стадіону по вул. Парковій в с.Олександропіль на суму –  

1,7 млн грн; 

 будівництво спеціалізованого спортивного і фізкультурно-

оздоровчого поля для міні-футболу в с.Олександропіль – 1,450 млн грн; 

 реконструкція системи опалення та теплогенераторної спортивного 

залу за адресою: вул.Тюріна, 6-А, с.Олександропіль, – 1,391 млн грн. 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району, а саме: 

 реконструкція очисних споруд каналізації смт Солоне – 20,5 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, а саме:  

 реконструкція полігону твердих побутових відходів в смт Солоне – 

10,0  млн грн; 

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). 

 
  



 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНО-ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ  

КП «СОЛОНЯНСЬКЕ ЖКУ» 

Загальна кошторисна вартість робіт 

згідно проектно-кошторисної 

документації складає 22 603,8 тис.грн. 

На даний час експлуатації  технічний 

стан системи водопостачання та 

насосно-фільтрувальної станції 

знаходиться на межі припинення 

своєї діяльності. Зносилася та вийшла 

з ладу частина насосно-силового  

обладнання на водопровідних 

насосних станціях, із семи фільтрів 

працює тільки чотири, які менш ніж 

на 50% заповнені фільтруючими 

елементами. Зношеність 

технологічного обладнання становить в середньому 90%. Незадовільний 

стан фільтруючих елементів призводить до забруднення питної води, 

створює незадовільний санітарно-епідеміологічний в літній період. 

Мешканці постійно скаржаться на відсутність води, відсутність тиску у 

водопровідній мережі, а особливо на колір та неприємний запах води, яка 

взагалі не придатна до споживання.  

Проектом передбачено: заміна обладнання насосно-фільтрувальної станції;  

капітальний ремонт водозабірної споруди та змінення її глибини залягання. 

Реалізація проекту дасть можливість підвищити  ефективність та якість подачі 

питної води, забезпечить безперебійне водопостачання до 26 населених 

пунктів району та зніме соціальну напругу серед населення, а це майже  

15 тис. осіб. Впровадження  енергозберігаючих  технологій  дасть можливість 

знизити енергозатрати,  зменшити собівартість подачі питної води. 

 

БУДІВНИЦТВО ТРЬОХ МОДУЛЬНИХ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ В 

ПИСЬМЕЧІВСЬКІЙ, МИКІЛЬСЬКІЙ НА ДНІПРІ, ОЛЕКСАНДРОПІЛЬСЬКІЙ 

ШКОЛАХ 

Загальна кошторисна вартість робіт за трьома проектами складає  

4 341,3 тис. грн. Проектом передбачено будівництво окремих котелень 

блочно-модульного типу на твердому паливі з двома твердопаливними 

котлами  та допоміжне обладнання. 



Результатом впровадження стане 

суттєва економія бюджетних коштів 

району на опалення загальноосвітніх 

навчальних закладів, забезпечення 

належного теплового режиму в 

навчальному закладі, створення 

безпечних умов роботи персоналу 

шляхом заміни котельного 

обладнання з вичерпаним терміном 

експлуатації. 
 

ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ В СМТ 

НОВОПОКРОВКА 

Загальна кошторисна вартість робіт 

згідно проектно-кошторисної 

документації складає 10,1 млн грн. 

Заплановано збудувати 15 км 

водопровідної мережі. 

Смт Новопокровка це 

адміністративний центр 

Новопокровської об’єднаної 

територіальної громади, яка 

утворилася в результаті реформи 

децентралізації у 2015 році. В смт 

Новопокровка налічується 1064 домогосподарств, в яких проживають 1872 

особи. Будівництво водогону розпочалося ще у 2016 році. Вже збудовано 7 

км водопровідних мереж на суму 4 811,3 тис.грн. 

В 2020 році очікується завершити будівництво 8 км водогону на суму  

7 094,3 тис.грн., що повністю охопить територію населеного пункту. 

Результатом виконання проекту буде побудована система водопостачання, 

яка забезпечить 1064 домогосподарства якісною питною водою в 

необмеженій кількості, а це в свою чергу зменшить соціальну напругу серед 

населення.              
 

ЗАВЕРШЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ 

ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

  



Загальна кошторисна вартість робіт згідно проектно-кошторисної 

документації складає тис.грн. 53,4 млн грн. 

У селищі Святовасилівка Солонянського району завершується реконструкція 

опорної школи, у якій 230 учнів, частину з них підвозять з десяти сіл 

об’єднаної громади. Святовасилівську школу збудували у 1971-му – з того 

часу жодного капремонту. Завдяки підтримці Дніпропетровської 

облдержадміністрації у 2018 році розпочалися ремонтні роботи. Проведено 

термомодернізацію фасаду будівлі та ремонт внутрішніх приміщень, 

замінено комунікаційні системи, класи оснащені мультимедійним 

обладнанням та новими меблями.  

Залишилося оновити шкільний стадіон. З’явиться міні-футбольне поле, 

баскетбольний і волейбольний майданчики, воркаут-зона. 

  Завершення капітального ремонту опорної школи  покращить умови 

виховання дітей, фізичного та духовного зросту дітей шляхом створення 

сучасної освітньої екосистеми. Впровадження енергоефективних заходів 

значно зекономить бюджетні кошти, які будуть спрямовані на впровадження 

інших проектів розвитку об’єднаної громади. Оновлення будівлі  підвищить 

рівень матеріального забезпечення комунальної власності сільської ради . 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ В СМТ СОЛОНЕ 

  
Загальна кошторисна вартість складає 87,7 млн грн. 

Відновлення благоустрою парку створить  сприятливі умови для відпочинку, 

проведення дозвілля, занять спортом, проведення культурно-масових 

заходів для мешканців Солонянської ОТГ. Раніше за відпочинком і розвагами 

жителям селища, який знаходиться в 40 кілометрах від Дніпра, доводиться 

їздити в місто. Проектом передбачено будівництво тротуарних доріжок, 

дитячих майданчиків для ігор, волейбольного та футбольного поля, фонтану, 

причалу з оглядовим майданчиком і паркінгу для машин.  

Реалізація проекту позитивно вплине на задоволення соціальних потреб 

населення, підвищить  якість життя мешканців сільської громади та 

Солонянського району загалом, що в результаті сприятиме привабливості 

сільських територій для інвестицій та активізації економічної діяльності. 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Реконструкція паркової зони по 

вул. Гагаріна в смт Солоне  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району 

водопостачан-

ня 

Реконструкція насосно-фільтрувальної 

станції КП «Солонянське житлово-
комунальне управління» с. Військове, 

вул. Молодіжна  

Забезпечення якісним водопостачанням 

15 000 мешканців територіальних громад 
району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі в 

смт Новопокровка  

Забезпечення якісним водопостачанням 

1466 мешканців територіальної громади 

району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання с. 

Рясне  

Забезпечення якісним водопостачанням  

418 мешканців територіальної громади 

району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція системи водопостачання с. 

Чорнопарівка  

Забезпечення якісним водопостачанням  

418 мешканців територіальної громади 
району.  

водопостачан-

ня 

Система водопостачання с. Петриківка  Забезпечення якісним водопостачанням 

819 мешканців сільської ради району.  

водопостачан-

ня 

Система водопостачання с. Тихе  Забезпечення якісним водопостачанням 

819 мешканців сільської ради району.  

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопроводу 

вул. Петровського (Шевченко) 

с. Башмачка Башмачанської сільської 

ради  

Забезпечення якісним водопостачанням 

200 мешканців сільської ради району.  

дитячі садки Реконструкція внутрішніх інженерних 

мереж електропостачання, 
водопостачання та водовідведення в КЗО 

«Новопокровський ДНЗ ясла – садок 

«Малятко» за адресою: смт 

Новопокровка, вул. Весняна, 28 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 76 дітей у 
навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Капітальний ремонт «КЗО 

Привільнянський ДНЗ дитячий садок 

«Веселка» по вулиці Центральній, 31-А в 

с. Привільне  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 40 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дороги Капітальний ремонт дороги по 
вул. Польова від буд. 10а до буд. 10а по 

вул. Голуба в смт Солоне  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 
стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Голуба в смт Солоне  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул.Кооперативна в смт.Новопокровка  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 
дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул. Козача в с. Микільське на Дніпрі  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 



відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул. Шкільна с. Письмечево  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул. Шевченко від буд.63 до 

вул. Водоп'янова в с. Сурсько-Михайлівка  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 
дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги по 

вул. Шевченко в с. Привільне  

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги С041702 

Іверське (Дзержинівка) – Осипенко км 

0+000 – км 9+900 

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги С041741 
Під'їзд до ПТФ «Молодіжний» км 0+000 – 

км 2+210 

Підтримка транспортно-експлуатаційного 
стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги С041738 

Багате – Малозахарине км 0+000 – км 

8+634 

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги С041712 

Новоселівка – Червонокам'яне км 0+000–

км 2+320 

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 
дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги О041710 

/Солоне – Лошкарівка/ - Широке – /Р-73/ 

км 0+000–км 17+483 

Підтримка транспортно-експлуатаційного 

стану дороги, дорожніх споруд, смуги 

відведення, елементів облаштування 

дороги 

житлове 

будівництво 

Будівництво малого групового будинку за 

адресою: смт Солоне, вул. Миру, 17 

Створення належних умов для 

проживання дітям-сиротам 

каналізація Реконструкція очисних споруд каналізації 

смт Солоне  

Забезпечення якісним водовідведенням 

7300 мешканців територіальних громад 

району.  

культура Реконструкція нежитлового приміщення 
в житловому будинку №30 Військового 

містечка створення центру дозвілля в с. 

Аполонівка  

Покращення умов для комфортного 
перебування 1439 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.  

культура Капітальний ремонт будинку культури 

с. Святовасилівка  

Покращення умов для комфортного 

перебування 1662 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.  

культура Впровадження інноваційних 

енергозберігаючих технологій 
(встановлення сонячних панелей 

потужністю 25 кВт) проведення 

капітального ремонту покрівлі даху у 

сільському будинку культури по 

вул. Миру 1, с. Сурсько-Михайлівка 

Покращення умов для комфортного 

перебування 2560 мешканців сільської 
ради та учасників виховного процесу у 

закладі.  

освітлення Реконструкція вуличного освітлення с. 

Калинівка Військової сільської ради  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району 

освітлення Реконструкція вуличного освітлення с. 
Військове Військової сільської ради  

Покращення вуличної інфраструктури, 
зниження криміногенної ситуації, 



зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт господарчого 

корпусу (пральні) КЗ «Солонянська ЦРЛ» 

за адресою: смт Солоне, вул. Усенко, 13А 

Покращення технічного стану 

господарчого корпусу (пральні) та 

створення належних умов для надання 

якісної медичної допомоги 38000 особам 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт електропостачання 

та електроосвітлення господарчого 

корпусу (пральні) КЗ «Солонянська ЦРЛ» 
за адресою: смт Солоне, вул. Усенко, 13А 

Покращення технічного стану 

господарчого корпусу (пральні) та 

створення належних умов для надання 
якісної медичної допомоги 38000 особам 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт системи опалення 

господарчого корпусу (пральні) КЗ 

«Солонянська ЦРЛ» за адресою: смт 

Солоне, вул. Усенко, 13А 

Покращення технічного стану 

господарчого корпусу (пральні) та 

створення належних умов для надання 

якісної медичної допомоги 38000 особам 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт системи каналізації 

та водопостачання господарського 

корпусу (пральні) КЗ «Солонянська ЦРЛ» 

за адресою: смт Солоне, вул. Усенко, 13А 

Покращення технічного стану 

господарчого корпусу (пральні) та 

створення належних умов для надання 

якісної медичної допомоги 38000 особам 

охорона 
здоров’я 

Реконструкція котельні зі встановленням 
твердопаливних котлів КЗ «Солонянська 

ЦРЛ» за адресою: смт Солоне, вул. 

Усенко, 13А 

Забезпечення нормального теплового 
режиму в приміщеннях  лікарняні. 

Скорочення споживання  енергоносіїв, 

ефективне та цільове використання 

бюджетних коштів. Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод – 38000 осіб 

спорт Будівництво стадіону у с. Олександропіль, 

вул. Паркова, 23-Б  

В результаті реалізації проекту буде 

створено затишний, сучасний стадіон 

(7500 м2) з комфортними умовами 

відповідно до вимог законодавства. що 
підвищить бажання молоді займатися 

фізичною культурою та спортом, а це в 

майбутньому зменшить рівень 

захворюваності населення на 30%. На 

території сільської ради з`явиться 

можливість проведення  спортивних 

змагань та турнірів 

спорт Будівництво спеціалізованого 

спортивного і фізкультурно-оздоровчого 
поля для міні-футболу вул. Тюріна, 2В 

с. Олександропіль  

В результаті реалізації проекту буде 

створено затишний, сучасний стадіон для 
міні-футболу (800 м2) з комфортними 

умовами, що сприятиме підвищенню 

рівня фізичної та загальної культури 

населення, зниженню рівня злочинності 

та правопорушень, закріпленню на селі 

молодих сімей 

спорт Капітальний ремонт спортивної зали в 

с.Олександропіль (у т.ч. ПКД) 

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 
вікових категорій  в будь-яку пору року 

центри 

безпеки 

Благоустрій території «Центру безпеки» в 

с. Святовасилівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Солонянської селищної ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Святовасилівської сільської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Новопокровської селищної ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Будівництво модульної твердопаливної 
котельні Письмечівської СЗОШ І-ІІІ 

ступенів за адресою:  с.Письмечеве, 

вул.Шкільна, 64 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 61 дітей у 

навчально-виховному закладі.  



школи Будівництво модульної твердопаливної 

котельні Микільської на Дніпрі СЗОШ І-ІІІ 

ступенів за адресою: с.Микільське на 

Дніпрі , вул. Центральна, 7 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 76 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Будівництво модульної твердопаливної 

котельні Олександропільської СЗОШ І-ІІІ 

ступенів за адресою: с.Олександропіль, 

вул. Тюріна, 2 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 99 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт будівлі «КЗО НВК 
Червономаяцька неповна СЗОШ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ Солонянської районної 

ради за адресою: с. Маяк, вул. 

Центральна 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 45 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт будівлі 

Незабудинської філії І-ІІ ступенів КЗ 

освіти «Святовасилівська середня ЗОШ І-

ІІІ ступенів (опорний заклад)» за адресою: 

с.Незабудине, вул. Центральна, 35 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 260 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Впровадження енергозберігаючої моделі 
ефективного управління дошкільним 

комунальним закладом «Світанок» 

Іверської сільської ради по вул. Шкільна 

1А с. Іверське (утеплення фасада) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 80 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт КЗО 

«Святовасилівська СЗШ І-ІІІ ступенів» за 

адресою: с-ще Святовасилівка, вул. 

Центральна, 8 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗО 
«Березнуватівська середня ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» за адресою: с.Березнуватівка, 

вул. А.Місківа, 36 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


