Софіївщина – аграрний район Дніпропетровської області, який має великий
природно-ресурсний потенціал, вигідне географічне розташування, але
потенційні можливості регіону використовуються недостатньо. На території
Софіївського району є в наявності декілька родовищ будівельних матеріалів
(граніти, кварцити, вогнетривкі глини та будівельні піски), проте
експлуатується лише Девладівське родовище гранітів. Родовище
промислове, якість гранітів відповідає вимогам промисловості на
виготовлення щебню для бетону та буту.
На 1 жовтня 2018 року чисельність постійного населення району становила
21,2 тис. осіб або 0,67% всього населення Дніпропетровської області. З усього
населення 6,9 тис. осіб (32,5 %) – міське населення і 14,3 тис. осіб (67,5 %) –
сільські жителі. Чисельність економічно-активного населення району
складає 10,5 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття(за методологією
МОП) – 9,9%. Серед зареєстрованих безробітних 65% – жінки, 28% – особи у
віці до 35років. Кожен другий безробітний мешкає в сільській місцевості.
Навантаження на одне вільне робоче місце 5 осіб.
Промисловість Софіївського району представляють підприємства, які
відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів (ТОВ
«Нерудбудматеріали»), сфер постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря (дочірнє підприємство «Софіївкатеплоенерго»
КП «Дніпротеплоенерго») та водопостачання, каналізації, поводження з
відходами (КП «Софіївське»). Ними видобувається пісок та щебінь,
постачається та розподіляється теплоенергія та вода.
Частка району у загальнообласному обсязі обороту від промислової
діяльності незначна та складає 10-15 млн. грн. щорічно.
Площа сільськогосподарських угідь району складає 121,2 тис. га (або 88,7%
площі району). Загальна кількість сільськогосподарських суб’єктів
господарювання – 160, у тому числі: фермерські господарства –
118, господарські товариства – 32, приватні підприємства – 3, державні
підприємства – 3, інші суб’єкти господарювання – 4. Протягом 20162018 років в районі створено 3 нових фермерських господарств. Основні
напрямки розвитку сільського господарства району – виробництво зернових
і технічних культур.

У Софіївському районі функціонує 184 малих підприємств, на яких працює
більше 1,0 тис.осіб, або 13,2 % від загальної чисельності зайнятих осіб в
районі. Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –
фізичних осіб становить 573. За галузевими ознаками малі підприємства
переважно зосереджені в сфері торгівлі, ресторанного бізнесу та наданні
послуг – 77 %, сільському господарстві – 16 %, інших сферах діяльності – 7 %.

В районі утворено 3 ОТГ: Вакулівська ОТГ (у складі колишніх Жовтневої,
Нововасилівської, Новоолексіївської сільських рад), Девладівська ОТГ( у
складі колишніх Девладівської, Мар’є-Дмитрівської, Першотравенської
сільських рад) та Софіївська ОТГ (у складі колишніх Софіївської та Запорізької
сільських рад).
До Софіївської селищної ради приєдналася Миколаївська сільська рада.
23 грудня 2018 року у Миколаївській сільській раді відбулися додаткові
вибори депутатів.
Згідно з Перспективним планом формування територій Дніпропетровської
області, Кам’янській та Новоюлівській сільським радам пропонується
приєднатися до Софіївської ОТГ, а Ордо-Василівській сільській раді до
Девладівської ОТГ.
Бюджети громад виросли за цей період в 5-6 разів. Власні доходи на
1 мешканця громади за 9 місяців 2018 року зросли в порівнянні з 9 місяцями
2015 року :
по Вакулівській ОТГ у 5 разів, з 475,9 грн до 2359,3 грн;
по Девладівській ОТГ у 6,6 раза , з 448,7 грн до 2978,1грн;
по Софіївській ОТГ у 5,8 раза, з 575,6 грн до 3329,6 грн.

Для забезпечення рівного доступу усіх дітей до якісної освіти, раціонального
використання ресурсів в районі проведено упорядкування шкільної мережі
та створено 3 опорні школи з 7 філіями. Станом на початок навчального року
мережа загальноосвітніх закладів району становить 13 одиниць, у тому числі
3 опорні школи, 9 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та Софіївська вечірня
школа. Забезпечено підвіз дітей до навчання та в зворотному напрямку.
На ремонт та оновлення обладнання закладів освіти протягом
2014-2018 років з бюджетів усіх рівнів виділено більше 60,0 млн грн, а саме:
на придбання кабінетів фізики, хімії, біології, мультімедійного обладнання –
5,1 млн. грн., на придбання комп’ютерної техніки – 1,2 млн грн (88 од.), на
заміну вікон – 4,9 млн грн (817 од.), на капітальні ремонти шкіл – близько

50,0 млн грн. Видатки на галузь освіти у 2018 році зросли у порівнянні з
минулим роком на 68,2%.
Виконано капітальні ремонти:
 Камянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. В закладі замінено систему
водопостачання, каналізації. Здійснено капітальний ремонт
приміщень санітарних вузлів. Роботи на суму 159,1 тис. грн виконано
за рахунок коштів районного бюджету;
 За кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ
Вакулівська сільська рада замінила вікна на металопластикові
енергозберігаючі у Вакулівській ЗОШ. За кошти обласного бюджету
заміну вікон здійснено у Жовтянській та Софіївській ЗОШ, в їдальні
Вакулівської ЗОШ.
 Розпочато реалізацію масштабного проекту «Капітальний ремонт
будівлі КЗ «Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: вул.Чкалова,1 в смт
Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області». У 2018 році
освоєно 47,5 млн грн. Проект буде завершено у 2019 році.
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком
від 2 до 18 років на здобуття освіти створено комунальну установу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Вакулівської об’єднаної територіальної
громади.
У 2018 році здійснено капітальний ремонт будівлі позашкільного закладу
Софіївського центру творчості з впровадженням енергозберігаючих
технологій.
Проведено роботу з розширення мережі закладів дошкільної освіти та
зміцнення їх матеріально-технічної бази. Зокрема:
 введено в дію після реконструкції системи опалення ДНЗ «Сонечко» в
с. Криничувате на 15 місць;
 в Новоюлівському ДНЗ «Сонечко» здійснено капітальний ремонт
шатрової покрівлі;
 за рахунок коштів місцевого бюджету зроблено заміну віконних і
дверних блоків на енергозберігаючі тавиконано протипожежні заходи
в дитячих закладах «Оленка» с. Кам’янка та «Дюймовочка»
с. Вишневе;
 енергозберігаючі заходи, завдяки проекту ЄС/ПРООН, проведено в ДНЗ
«Буратіно» с. Девладове (капітальний ремонт даху та утеплення
фасаду).

Медичні послуги мешканцям Софіївського району надають КЗ «Софіївська
центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»;
КНП «Софіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
5 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини;
22 фельдшерсько-акушерські пункти.

В закладах охорони здоров’я району за звітний період проведені капітальні
ремонти:
 частини даху поліклінічного відділення, покрівлі корпусу стаціонару
та ліфта КЗ «Софіївська центральна лікарня» ДОР»;
 реалізовано проект «Енергозберігаючі заходи в будівлі Жовтянського
ФАП шляхом проведення капітального ремонту». Ремонт здійснено в
рамках проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду»-ІІІ;
 Збудовано огорожу та облаштовано прилеглу територію третього
корпусу ЦПМСД.
За 2015-2018 роки у лікарняні заклади надійшло більше 22 одиниць
сучасного обладнання, що дозволило провести дослідження за екстреними
показаннями у зв’язку з необхідністю зупинки кровотечі, виявити первинну
онкопатологію.
Придбано 15 комп’ютерів, 11 принтерів та скутери для фельдшерів ФАПів.
У 2018 році впроваджено проект «Придбання лікувального обладнання для
фізіотерапевтичного кабінету комунального закладу «Софіївська центральна
районна лікарня» ДОР». Софіївська селищна рада стала переможцем в
конкурсі оголошеному Генеральним консульством Німеччини в м. Донецьку
(м. Дніпро) та на кошти гранду і співфінансування з бюджету селищної ради
повністю оновлено фізіотерапевтичний кабінет.

Доступ до безкоштовного спорту – краща профілактика як фізичних так і
соціальних хвороб. Тому за останні 5 років:
 в районі масово зводились дитячо-спортивні майданчики(13 од.);
 придбано та облаштовано спортивний майданчик з поліуретановим
покриттям(с. Вакулове);
 розпочато реконструкцію комплексу дитячо-юнацької спортивної
школи. Кошторисна вартість реконструкції об’єкту складає
25,9 млн грн. У 2018 році на реконструкції об’єкта освоєно більше
10,0 млн грн.

В районі функціонує 51 заклад культури: 23 клуби, 26 бібліотек, музична
школа та музей.
 реалізовано проект «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів, та
глядацької зали Софіївського районного будинку культури»,
використано 1870,6 тис. грн бюджетних коштів. Крім того придбано
крісла та одяг сцени для цього закладу.
 для забезпечення творчого розвитку дітей реалізовано проект
«Капітальний ремонт покрівлі та перекриття дитячої музичної
школи в смт Софіївка, вул. Шкільна,14». Проект реалізовано протягом
двох років, освоєно 2060,0 тис. грн бюджетних коштів.

 на виконання заходів з енергозбереження замінено вікна і дверні блоки
в закладах культури с. Вишневе, с. Олексіївка.
 проведено капітальні ремонти клубів в с. Жовте, Мар’ївка, Ізлучисте,
Вишневе. На ці роботи витрачено 3053,2 тис. грн, у тому числі кошти
державної інфраструктурної субвенції склали 2502,7 тис. грн;
 для забезпечення територіальної згуртованості мешканців громади
Вакулівська ОТГ придбала спеціальний багатофункціональний
комплекс обладнання – пересувну сцену. На придбання витрачено
803,6 тис. грн коштів державної субвенції на розвиток
інфраструктури ОТГ. Тепер у громаді є можливість влаштувати
свято для жителів віддалених сіл;
Приділялась увага збереженню пам’ятників героям, здійснено 2 капітальних
ремонти. Встановлено бюст Т.Г.Шевченку за кошти проекту «Шевченкові
слова добра й любові, як слово батьківське в душі ми бережемо».

Одним із пріоритетних завдань соціально- економічного розвитку району
було забезпечення населення питною водою. На розвиток, реконструкцію,
проведення
капітальних
ремонтів
водопровідно-каналізаційного
господарства за період 2014-2018 роки залучено кошти у сумі понад
41,0 млн грн, у тому числі з державного бюджету 17,9 млн грн, з обласного
бюджету 17,5 млн грн. На покращення водозабезпечення населення також
спрямовувались кошти місцевих бюджетів (2,3 млн грн), кошти населення
(0,45 млн. грн.) та кошти міжнародних організацій( DESPRO) – більше 3,0 млн
грн. За рахунок цих інвестицій: збудовано:
 44,8 км водопроводів, забезпечено питною водою населені пункти
району: с. Петрове, частину с. Сергіївка, с. Новоолексіївка, с. Вакулове,
с. Марї’вка, с. Жовте, с. Перше Травня, частину смт Софіївка.
Будівництво названих водопроводів створило умови для подальшого
забезпечення водою населення сіл Вакулівської сільської ради та
с. Запорізьке. Загалом централізоване питне водопостачання за цей
період отримали близько 7,0 тис. мешканців Софіївщини.

Протягом 2016-2018 років нічні сільські вулиці 42 населених пунктів району
та 19 вулиць смт Софіївка засяяли вогнями енергозберігаючих світильників.
За цей період збудовано та відремонтовано 14,2 км мереж вуличного
освітлення. Затишок і безпеку на своїх вулицях отримали більше 14,0 тис.
мешканців району. 17 проектів з освітлення вулиць на суму 7,2 млн грн
реалізовано в рамках державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ.
Більше 9,0 млн грн виділено із сільських бюджетів. 2 проекти було
реалізовано в рамках проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду» ІІІ фаза.

У 2018 році в районі введено в дію котельню ТОВ «Теплотрансзбут», яка
працює на альтернативних видах палива та надає тепло: первинній і
вторинній лікарні, ДНЗ «Чайка», ДНЗ «Берізка», Софіївській опорній ЗОШ,
Софіївському Центру творчості, Територіальному центру соціального
обслуговування, професійному ліцею, соціальному гуртожитку.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища
протягом 2017-2018 років здійснювалась реалізація проекту:
 «Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану
р. Кам’янка в смт Софіївка Дніпропетровської області». Розчищено
3,4 км русла річки, освоєно близько 13,0 млн грн. Реалізація проекту
дала змогу ліквідувати підтоплення більше 100 садиб мешканців смт
Софіївка та с. Вишневе. Закінчення роботи з розчистки русла та
благоустрою берегів планується у 2019 році.

Протягом звітних років вдалося виконати великий обсяг робіт з ремонту
доріг. На проведення робіт у дорожньому будівництві виділено протягом
цього періоду 83,9 млн грн. Відремонтовано 87,9 тис. м2 дорожнього полотна.
Реалізовано проекти:
 «Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Героїв АТО в
с. Вакулове», відремонтовано 6,1 тис. м2;
 «Капітальний ремонт дороги вул. Жовтнева смт Софіївка
Дніпропетровської області», відремонтовано 6,0 тис. м2;
 «Капітальний ремонт дороги по вул. Южна смт Софіївка»,
відремонтовано 8,0 тис. м2;
 «Капітальний
ремонт
автомобільної
дороги
загального
користування місцевого призначення Девладове-Веселе Поле,
відремонтовано 36,0 тис. м2;
 Поточний ремонт доріг в смт Софіївка, в селах Водяне, Запорізьке,
Петрове, Вакулове, Миколаївка.

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2014 по
2018 роки на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано –
123,4 млн грн, а саме: всього придбано – 111 одиниць техніки, в т.ч.
85 тракторів, 16 зернозбиральних комбайнів.

У Центрі надання адміністративних послуг Софіївської райдержадміністрації
громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати
110 видів послуг. Популярні послуги, за якими звертаються до Центру – це

витяги з Державного земельного кадастру, державна реєстрація земельної
ділянки, отримання витягу про нормативно-грошову оцінку земельної
ділянки та послуги з містобудування та архітектури.
ЦНАП Вакулівської ОТГ надає послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання, послуги соціального характеру. В рамках муніципального
співробітництва у Вакулівській ОТГ працюватиме «Мобільний офіс» ЦНАП
для обслуговування мешканців громади з віддалених населених пунктів та
мешканців с. Лошкарівка Нікопольського району.
Адміністратори Софіївської ОТГ надають 60 видів послуг. Серед них: послуги
по реєстрації бізнесу, реєстрації нерухомого майна, реєстрація/зняття з
реєстрації місця проживання, соціальні послуги. Протягом 2014-2018 років
адміністраторами ЦНАПів надано близько 25,0 тис. адмінпослуг та більше
18,0 тис. консультацій.

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної
операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 30 чоловікучасників АТО.
Придбано 2 квартири у м. Кривий Ріг для інвалідів – учасників АТО
Вакулівської ОТГ. Матерям загиблих воїнів АТО забезпечено проходження
медогляду в кардіологічному центрі м. Дніпро. Надається щомісячна
фінансова допомога в розмірі 2000 грн. Забезпечено присутність на
пісенному фестивалі «Пісні народжені в АТО» в м. Дніпро.
Всі учасники антитерористичної операції району, які звернулись із заявою
про надання земельної ділянки, отримали її, виготовлення технічної
документації здійснено за бюджетні кошти.

ВОДОПОСТАЧАННЯ С.ПЕТРОВЕ, СМТ СОФІЇВКА ДО МЕЖІ ЗАПОРІЗЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Проект реалізовано на протязі 2015-2016 років та направлений на вирішення
нагальної потреби – забезпечення питним водопостачанням 4130 жителів
с.Петрове та частини смт Софіївка. Протяжність водоводу 16,7 км. Введення
в дію водопроводу надає можливість подальшого безперебійного
забезпечення питною водою мешканців с. Запорізьке.
БУДІВНИЦТВО ВОДОВОДУ
ДО С. НОВООЛЕКСІЇВКА, МАР’ЇВКА ТА ВАКУЛОВЕ
Проект
Вакулівська
ОТГ
реалізувала
протягом 2016-2018 років
за кошти
обласного бюджету, кошти (DESPRO) та
співфінансування з бюджету громади.
Протяжність водоводу 13,2 км. Введення в
дію водопроводу дозволило забезпечити
питною
водою
1620
жителів
с. Новоолексіївка, Мар’ївка та Вакулове.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ДЕВЛАДОВЕ-ВЕСЕЛЕ ПОЛЕ

Проект реалізовано на території Девладівської ОТГ. Відремонтовано 36,0 тис.
м2 дорожнього покриття, створено комфортні, безпечні умови
транспортного сполучення для 1900 мешканців 3 населених пунктів громади.
Роботи виконано за рахунок обласного бюджету.

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА В С.ВАКУЛОВЕ
Проект реалізовано у 2017 році.
Загальна кошторисна вартість складає
1281,0 тис. грн.
Сучасний спортивний майданчик дає
змогу проводити активне сімейне
дозвілля, сприяти популяризації спорту
та здорового способу життя.

БУДІВНИЦТВО ПРИШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ
У СОФІЇВСЬКІЙ ОПОРНІЙ ШКОЛІ

Пришкільний стадіон – стометрова бігова доріжка, яма для стрибків у
довжину, баскетбольний і волейбольний майданчики, міні-футбольне поле.
Будівельники встановили спортивне спорядження, наслали штучне покриття,
нанесли розмітку.
ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ КП «ВІДРОДЖЕННЯ»
Придбання обладнання та трактора для впровадження інноваційних
технологій дало змогу значно покращити якість інфраструктури та систему
комунального обслуговування населення.

При цьому комунальне підприємство не лише обслуговує громаду, але й
надає послуги прилеглим селам, що дає змогу ефективно використовувати
придбане обладнання, людські ресурси та забезпечує принцип
самоокупності у роботі комунального підприємства.
ПРИДБАННЯ АВТОБУСА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО
ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ВАКУЛІВСЬКОЇ ОТГ

Особливістю Вакулівської ОТГ є малозаселеність населених пунктів та великі
відстані між нимиБільшість населення ОТГ проживає в чотирьох селах (із 18
населених пунктів) – Вакулове, Нововасилівка, Жовте, Мар’ївка, в яких і
зосереджена вся соціальна та адміністративна інфраструктура. Для
отримання безперешкодного доступу мешканцям віддалених сіл до цих
закладів та для забезпечення транспортного сполучення з районним
центром придбано автобус, який забезпечує безкоштовний проїзд
мешканцям громади. На регіональному форумі «Ярмарок добросусідства» у
2018 році проект «Соціальний автобус» став переможцем в номінації
«Соціальний захист».
КІНОТЕАТР НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ ЗАПРАЦЮВАВ У СОФІЇВСЬКІЙ ОТГ
Софіївська громада в рамках програми DOBRE й виграла грант на придбання
аудіо та відеоапаратури. Це дозволило започаткувати кінопокази просто
неба. Кінотеатр мандрує громадою – у такий спосіб мешканці відпочивають
у колі друзів, а діти відволікаються від гаджетів.

Кінотеатр зазвичай працює теплої пори року. Креативний
започаткувала молодіжна громадська рада «Софія DIY».

проект

Основною метою розвитку території району є нарощування його
економічного потенціалу, забезпечення комфортних та безпечних умов
проживання мешканців, покращення демографічного стану.
Для реалізації мети перспективного плану визначено 3 пріоритетні напрями
розвитку території:
Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:
забезпечення
раціонального
використання
земельних
ресурсів
сільськогосподарського призначення, що дасть можливість збільшити
дохідну частину місцевих бюджетів;
сприяння розвитку та розширенню діючих підприємств, створення нових
робочих місць;
залучення інвестицій у розвиток економіки району.
Підвищення якості життя є одним із першочергових питань, що потребують
поліпшення у районі. Передбачається покращення умов проживання
населення, інфраструктурного забезпечення населених пунктів та
екологічної ситуації, стану охорони здоров’я, підвищення якості житловокомунальних послуг та сфери обслуговування.

Цей напрям передбачає удосконалення системи освіти, культури, створення
належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у
навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального
процесу, стимулювання здорового способу життя та припинення негативних
демографічних процесів на території району.

1. Будівництво та реконструкція об’єктів водопостачання:
 підвідних водоводів (40 км) для забезпечення централізованим
водопостачанням населення Девладівської ОТГ, Ордо-Василівської
сільської ради;
 розвідних водопроводів в селах Мар’є-Дмитрівка, Ордо-Василівка,
Сергіївка (19,4 км);
 поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності
систем водопостачання в селах Запорізьке, Жовте, Кам’янка, Вишневе.
Введення в дію 40 км підвідних та 19,4 км розвідних водопроводів дасть змогу
забезпечити централізованим питним водопостачанням 4220 мешканців сіл.
2. Реконструкція, капітальний та поточний ремонти комунальних доріг та
вулиць населених пунктів району за рахунок коштів обласного та місцевих
бюджетів. В прогнозах на період до 2021 року передбачаються ремонти
доріг:
 капітальний
ремонт
автодороги
Софіївка-Перше
ТравняМилорадівка;
 капітальний ремонт автодороги Т0419 (Веселі Терни);
 капітальні ремонти комунальних доріг в селах: Девладове, Вакулове,
Криничувате, Макорти, Жовте, Нові Ковна, Нововасилівка, Олексіївка,
Ізлучисте та в смт Софіївка.
Передбачається капітальний ремонт та реконструкція 306,4 тис. м 2
дорожнього покриття , поліпшення стану доріг та забезпечення безпеки руху
для 13,4 тис. мешканців району.
3. Поліпшення благоустрою населених пунктів, створення умов сприятливих
для життєдіяльності мешканців району. Передбачається:
 будівництво та реконструкція тротуарів на території населених
пунктів Софіївської ОТГ, реконструкція центральної площі в смт
Софіївка;
озеленення населених пунктів, створення зон відпочинку. Реалізація
проектів:
«Капітальний ремонт скверу по вул. Каштановій с. Вакулове»;
 Капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика
та зони відпочинку в смт Софіївка.

 Реконструкція й комплексний благоустрій «Парку мрій» як складової
частини освітньо-культурно-спортивного простору с. Вакулове
4. Розширення сфери надання житлово-комунальних послуг, покращення
благоустрою, створення нових робочих місць. Планується реалізація
проектів:
 Придбання обладнання для обслуговування доріг та тротуарів для
КП «Софіївське»;
 "Придбання та монтаж обладнання з виробництва тротуарної
плитки для комунального підприємства «Відродження» Вакулівської
ОТГ";
 Будівництво комунального виробничого комплексу з виготовлення
паливних пелет та когенераційної електроенергії;
 Придбання та монтаж обладнання з виготовлення асфальтобетону
для комунального підприємства «Відродження» Вакулівської сільської
ради.
Створення комунальних підприємств надасть можливість поліпшити
благоустрій населених пунктів та створити 30 нових робочих місць.
З метою забезпечення доступності населення до якісних медичних послуг
передбачається формування спроможної мережі надання первинної
медико-санітарної допомоги за рахунок розвитку мережі сільських
амбулаторій, а саме:
 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою:
с. Вакулове, вул. Каштанова, 32 (у т.ч. ПКД);
 Капітальний ремонт приміщення ФАПу в с. Кам’янка.
Покращення умов надання медичних послуг отримають 5,3 тис. мешканців
Вакулівської ОТГ та Кам’янської сільської ради.
В рамках здійснення природоохоронних заходів передбачається реалізувати:
3 екологічних проекти з відновлення водойм:
 Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану
акумулюючої водойми в с. Вакулове;
 Капітальний ремонт водоскидної споруди на Кам’янському
водосховищі на території Кам’янської сільської ради;
 Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р.
Кам’янка в смт Софіївка;
Будівництво каналізаційно-очисних споруд в смт Софіївка.
2 проекти із створення системи поводження з відходами:
 Впровадження системи поводження з твердими побутовими
відходами на території Вакулівської ОТГ
 Створення системи збору, сортування та утилізації твердих
побутових відходів на території Софіївської селищної ради.
Завдяки реалізації проектів буде ліквідовано підтоплення 300 садиб

мешканців смт Софіївка, с. Вакулове, с. Вишневе (близько 1,0 тис. жителів).
Забезпечено безпечні умови проживання жителів с. Кам’янка та смт Софіївка
(3,7 тис. мешканців).
Формування доступної та якісної системи освіти та виховання в районі, що
відповідає сучасним вимогам, включає в себе:
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;
підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб
регіонального ринку праці;
придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів
(фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних);
створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при
діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей
до якісної дошкільної освіти в районі;
створення умов для проведення заходів професійного спрямування для
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб;
придбання комп’ютерів;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів
загальноосвітніх навчальних закладів району;
проведення капітальних ремонтів у закладах освіти, а саме:
 Капітальний ремонт (санація) будівель ДНЗ №1 «Чайка», ДНЗ №3
«Берізка» та ДНЗ №2 «Ромашка» смт. Софіївка;
 Капітальний ремонт в дитячому дошкільному навчальному закладі за
адресою: смт. Софіївка вул. Центральна, 4 із застосуванням
інноваційних енергозберігаючих технологій»;
 Капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою:
вул.Чкалова,1 в смт Софіївка»;
 Реконструкція приміщень Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів під
будівництво дошкільного відділення навчально-виховного комплексу».
Здійснення будівництва, реконструкції, капітальних і поточних ремонтів
закладів культури та покращення їхнього матеріально-технічного стану, а
саме:
 Капітальний ремонт Мар'ївського сільського клубу Вакулівської
сільської ради;
 Реконструкція Жовтянського сільського клубу Вакулівської ОТГ
(улаштування системи опалення, реконструкція зали, заміна
електропроводки);

 Будівництво сільського клубу с. Кам'янка;.
 Капітальний ремонт Першотравенського Будинку культури
Девладівської ОТГ з впровадженням інноваційних енергозберігаючих
технологій;
 Капітальний ремонт Водянського Будинку культури Девладівської ОТГ
з впровадженням інноваційних енергозберігаючих технологій;
 Капітальний ремонт Софіївського селищного клубу №1 Софіївської
ОТГ з використанням енергозберігаючих технологій.

СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ В СОФІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

Реалізація 2-х проектів з будівництва сонячних електростанцій:
1. «Будівництво комунальної сонячної електростанції в с. Вакулове
Вакулівської ОТГ» планується реалізувати протягом 2019-2020 років за
рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Кошторисна вартість
будівництва 32,0 млн грн, потужність 1 МВт. Введення в дію сонячної
електростанції дасть змогу створити 25 нових робочих місць та наповнювати
бюджет громади за рахунок реалізації виробленої електроенергії.
2. «Будівництво сонячної електростанції в смт Софіївка». Проект планується
реалізувати за рахунок коштів приватного інвестора ТОВ «Екокрай» протягом
2020-2021 років. Проектна потужність 10-12 МВТ. Сонячні батареї розмістять
на площі 25 га. Інвестори обіцяють створити до 100 робочих місць. Зростуть
надходження до місцевих бюджетів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ СОФІЇВСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ
У Софіївській опорній школі створять сучасний освітній простір.
Першим етапом передбачено реконструкцію будівлі початкових класів,
потім на черзі приміщення, де навчаються старшокласники. В двоповерховій
будівлі початкових класів замінять покрівлю. 25 кабінетів і гімнастичний зал
приведуть до ладу. Другий етап – капремонт триповерхової будівлі старших
класів, якій майже півстоліття. Тут оновлять 20 кабінетів і спортзал.

Крім того, у школі замінять систему опалення й електромережу. Будівлю
термомодернізують та облаштують яскравим енергоефективним фасадом.
Оновлять і пришкільну територію. За проектом, приведуть до ладу шкільний
стадіон. На ньому з’являться нові баскетбольний та волейбольний
майданчики, сучасне поле для міні-футболу зі штучним покриттям. У
Софіївській школі здобувають знання майже 700 дітей об’єднаної громади,
яких підвозять автобусами з навколишніх сіл.
РЕКОНСТРУКЦІЯ РАЙОННОЇ ДЮСШ У СОФІЇВЦІ
У Софіївці Дніпропетровська ОДА
буде проведено реконструкцію
районної
дитячо-юнацької
спортивної школи. Оновлення
спортоб’єкту передбачено вперше
за півстоліття. Приміщення, у якому
тренувалися
важкоатлети,
прийшло в занепад. Футбол і
баскетбол змушені були проводити
у шкільних спортзалах. Футбольне
поле ніколи не знало поливу, а
бігові доріжки потрощило коріння дерев. Проект передбачає демонтаж
старого адміністративного приміщення та будівництво на його місці нового.
Тут буде кімната для настільного тенісу, роздягальні з душовими, тренерські,
медпункт, зал важкої атлетики. До того ж на стадіоні прокладуть нові бігові
доріжки, облаштують два футбольні поля зі штучним покриттям,
волейбольний та баскетбольний майданчики, ями для стрибків у довжину,
встановлять трибуни на 900 місць. Зараз у Софіївській ДЮСШ виховуються
400 дітей. Для них – футбол, баскетбол і важка атлетика. Після реконструкції
кількість секцій планують розширити.
Крім того, разом з Федерацією футболу України буде облаштувано новітнє
міні-футбольне поле.

БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ З ЖИТЛОМ ДЛЯ ЛІКАРЯ В С.ВАКУЛОВЕ

В с. Вакулове розпочинається будівництво амбулаторії. Колишня лікарня, яка
збудована в кінці 50-х років, не ремонтувалась і вкладення коштів в її
реставрацію, застосування енергозберігаючих заходів нераціонально.
Будівництво нової амбулаторії є більш економічно вигіднішим, ніж ремонт
старих і непридатних приміщень. Амбулаторія буде забезпечена опаленням,
водопостачанням, туалетом, вентиляцією, каналізацією.
В амбулаторії передбачено житло для лікаря. Цим буде вирішено кадрову
проблему з медичними працівниками в сільській місцевості.
Будівництво ведеться по типовому проекту будівництва медичних
амбулаторій в сільській місцевості.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ
ДЕВЛАДОВЕ-ПЕРШЕ ТРАВНЯ-МИЛОРАДІВКА

3
Капітальний ремонт автодороги ініційований керівництвом Девладівської
ОТГ. Об’єднання Першотравенської сільської ради з Девладівською та Мар’єДмитрівської сільськими радами та створення ОТГ налагодило більш тісні
взаємозв’язки з населеними пунктами громади. Створено опорну школу і
тепер щодня дітей з усіх населених пунктів колишньої Першотравенської
сільської ради підвозять до Мар’є-Дмитрівської опорної ЗОШ та в
зворотньому напрямку. Незадовільний стан дороги не сприяє безпеці руху.
Буде відремонтовано 149,8 тис. м 2 дорожнього покриття, забезпечено
безпечний підвіз учнів до опорної школи, створено комфортні, безпечні
умови транспортного сполучення для 415 мешканців с. Перше Травня.
Роботи планується виконати за рахунок обласного бюджету.

ДОДАТОК

благоустрій

Капітальний ремонт будівлі Софіївської
селищної ради за адресою: смт Софіївка
вул. Шкільна,19

благоустрій

Капітальний ремонт скверу вул.
Каштанова, с. Вакулове Вакулівської
сільської ради

благоустрій

Реконструкція центральної площі в смт
Софіївка
Капітальне будівництво літньої естради,
спортивного майданчика та зони
відпочинку в смт Софіївка
Будівництво та реконструкція тротуарів
на території Софіївської ОТГ

благоустрій
благоустрій
виробництво

виробництво

виробництво

виробництво

виробництво
виробництво

Придбання та монтаж обладнання з
виготовлення асфальтобетону для КП
«Відродження» Вакулівської сільської
ради за адресою: с. Вакулове, вул.
Каштанова, 22
Будівництво комунального виробничого
комплексу з виготовлення паливних
пелет та когенераційної електроенергії
Придбання та монтаж обладнання з
виробництва тротуарної плитки для КП
«Відродження» Вакулівської ОТГ за
адресою: с. Вакулове, вул. Каштанова, 22
Придбання обладнання для
обслуговування доріг та тротуарів для КП
«Софіївське» за адресою: смт Софіївка,
вул. Шкільна, 19
Виготовлення ПКД та будівництво
комунальної сонячної електростанції в с.
Вакулове Вакулівської ОТГ
Будівництво сонячної електростанції в
смт Софіївка

водопостачання

Будівництво водогону Кривий РігШевченкове-Веселе Поле-ГончаровеДевладове -Водяне

водопостачання

Забезпечення водою с Запорізьке, вул.
Шовкова Софіївської ОТГ. Капітальний
ремонт

водопостачання

Забезпечення водою с Запорізьке, вул.
Запорізька Софіївської ОТГ. Капітальний
ремонт

Проектом передбачено забезпечення
комфортних умов надання
адміністративних послуг для мешканців
Софіївської ОТГ
Покращення умов для комфортного
перебування 1500 мешканців сільської
ради, забезпечення умов проведення
дозвілля.
Поліпшення благоустрою для близько
7000 мешканців смт Софіївка
Створення умов для проведення дозвілля
близько 7000 жителям смт Софіївка
Покращення благоустрою та створення
комфортних умов проживання 7000
жителям смт Софіївка
Додаткові надходження до бюджету
громади, сприяння покращенню
благоустрою, створення 15 нових
робочих місць
Додаткові надходження до бюджету
громади, сприяння покращенню
благоустрою, створення 10 нових
робочих місць
Додаткові надходження до бюджету
громади, сприяння покращенню
благоустрою, створення 5 нових
робочих місць
Додаткові надходження до бюджету
громади, сприяння покращенню
благоустрою, створення 5 нових
робочих місць
Забезпечення зростання доходів
бюджету Вакулівської ОТГ, створення 25
нових робочих місць
Забезпечення зростання доходів
бюджету Софіївської ОТГ, створення 100
нових робочих місць
Забезпечення якісним питним
водопостачанням, введення в дію 12км
водопровідних мереж. Водопостачання
отримають більше 1900 жителів 4 сіл
Забезпечення централізованим
водопостачанням, введення в дію 10км
водопровідних мереж. Централізоване
водопостачання отримають 400 жителів
Забезпечення централізованим
водопостачанням, введення в дію 10км

водопостачання

Підвідній водогін м Кривий Ріг – смт
Софіївка. Будівництво

водопостачання

Підвідний водогін до с. Кам’янка.
Реконструкція.

водопостачання

Реконструкція розвідних водопровідних
мереж в с. Вишневе

водопостачання
водопостачання

Реконструкція підвідних водопровідних
мереж до с. Жовте
Будівництво підвідного водогону
водозабезпечення північної частини сіл

водопостачання
водопостачання

Будівництво підвідного водогону для
водопостачання сіл Девладівської
сільської ради
Будівництво розвідних водопровідних
мереж в с. Ордо-Василівка

водопостачання

Будівництво розвідних водопровідних
мереж в с. Сергіївка

водопостачання

Будівництво розвідних водопровідних
мереж в с. Мар’є-Дмитрівка

дитячі садки

дитячі садки

дитячі садки

дитячі садки
дитячі садки

дороги

дороги

дороги

Капітальний ремонт в дитячому ДНЗ за
адресою : смт. Софіївка, вул. Центральна,
4 з застосуванням інноваційних
енергозберігаючих технологій.
Капітальний ремонт (санація) будівель
Софіївського комунальний ДНЗ «Чайка»
за адресою: смт Софіївка, пров.
Больничний, 13
Капітальний ремонт (санація) будівель
ДНЗ №3 Софіївського комунальний ДНЗ
«Берізка» за адресою: смт. Софіївка, вул.
Молодіжна, 7
Капітальний ремонт (санація) будівель
ДНЗ №2 «Ромашка» за адресою: смт.
Софіївка, вул. Шкільна, 19б
Капітальний ремонт котельні та заміна
котла на працюючий на альтернативних
видах палива в ДНЗ «Журавлик» за
адресою: с.Макорти, вул. Центральна
Девладівської ОТГ
Капітальний ремонт дороги по вул.
Чкалова с.Девладове
Капітальний ремонт автомобільної
дороги загального користування
місцевого значення 00 41801 СофіївкаПерше Травня-ст. Милорадівка
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Робітнича с.Перше
Травня

водопровідних мереж. Централізоване
водопостачання отримають 400 жителів
Забезпечення безперебійного
водопостачання 7000 жителів смт
Софіївка, введення в дію 7км
водопровідних мереж.
Реконструкція 2,2 км підвідного водоводу
забезпечить більше 700 мешканців с.
Кам’янка безперебійним
централізованим водопостачанням
Реконструкція 1,2 км водоводу дасть
змогу більше 800 мешканцям с.Вишневе
безперебійно отримувати питну воду.
Забезпечення якісним водопостачанням
більше 300 мешканців с. Жовте
Забезпечення якісним водопостачанням
3000 мешканців територіальних громад
району.
Забезпечення якісним водопостачанням
1800 мешканців територіальних громад
району.
Введення в дію 6,4 км водопровідних
мереж, забезпечення більше 600 жителів
централізованим водопостачанням
Введення в дію 8 км водопровідних
мереж, забезпечення більше 700 жителів
централізованим водопостачанням
Введення в дію 5 км водопровідних
мереж, забезпечення близько 400
жителів централізованим
водопостачанням
Створення належних умов для
комфортного перебування 25 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 100 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 120 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 150 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 15 дітей у
навчально-виховному закладі.
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх

дороги

дороги

Капітальний ремонт автомобільної
дороги загального користування
місцевого значення 0040506 Веселі
Терни/адТ-0419
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Молодіжна село
Криничувате

дороги

Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Центральна село
Макорти

дороги

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Шкільна, с. Вакулове

дороги

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Набережна, с. Вакулове

дороги

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Нова, с. Вакулове

дороги

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Нова, с. Жовте Вакулівської сільської
ради

дороги

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Центральна, с. Нові Ковна
Вакулівської сільської ради

дороги

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Шкільна, с. Жовте Вакулівської
сільської ради

дороги

Капітальний ремонт проїжджої частини
вул. Затишна (Будьонного), с.
Нововасилівка Вакулівської сільської
ради
Капітальний ремонт дороги вулиці Миру
смт Софіївка

дороги

дороги

Капітальний ремонт дороги вулиці
Підгірна смт Софіївка

дороги

Капітальний ремонт дороги вул. 236-ї
Орловської дивізії смт Софіївка

дороги

Капітальний ремонт дороги вул. Київська
смт Софіївка

дороги

Капітальний ремонт дороги вул. Восточна
смт Софіївка

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

дороги

Реконструкція дороги вулиці Лесі
Українки смт Софіївка

дороги

Капітальний ремонт автодороги від Н-11
до с. Олексіївки

дороги

Капітальний ремонт автодороги Кам’янка
-Ізлучисте

дороги

Капітальний ремонт автодороги О041802
Девладове – Веселе Поле км 0+000 – км
6+050

дороги

Капітальний ремонт автодороги О041804
Вакулове – Лошкарівка – /Т-04-32/ км
0+000 – км 5+800

екологія

Протиповеневі заходи та поліпшення
гідрологічного стану р. Кам’янка в смт
Софіївка
Капітальний ремонт водоскидної споруди
на Кам’янському водосховищі на
території Кам’янської сільської ради
Капітальний ремонт об’єкта
«Протиповеневі заходи та поліпшення
гідрологічного стану акумулюючої
водойми с.Вакулове»
Впровадження системи поводження з
ТПВ на території Вакулівської сільської
ради
Створення системи збору, сортування та
утилізації твердих побутових відходів на
території Софіївської селищної ради
Впровадження єдиного комплексу
відеоспостереження за публічними
місцями населених пунктів Вакулівської
громади для посилення її спроможності
та забезпечення належного рівня
безпеки мешканців громади
Розробка перспективного плану
забудови територій Софіївської ОТГ
Розробка перспективного плану
забудови територій Девладівської ОТГ
Будівництво каналізаційно-очисних
споруд в смт Софіївка

екологія
екологія

екологія
екологія
інше

інше
інше
Каналізація
Культура

Культура

Культура

Капітальний ремонт Мар’ївського
сільського клубу Вакулівської сільської
ради за адресою: с.Мар’ївка, вул. Гагаріна,
16
Реконструкція Жовтянського сільського
клубу Вакулівської ОТГ (улаштування
системи опалення, реконструкція зали,
заміна електропроводки) в с.Жовтневе
Реконструкція й комплексний благоустрій
«Парку мрій» як складової частини
освітньо-культурно-спортивного
простору с. Вакулове

Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Підтримка транспортно експлуатаційного стану дороги, дорожніх
споруд, смуги відведення, елементів
облаштування дороги
Захист від підтоплення 220 садиб жителів
смт Софіївка та с. Вишневе
Захист території с. Кам’янка від
надзвичайних ситуацій природного
походження
Поліпшення гідрологічного стану 6 га
акумулюючої водойми, захист від
підтоплення для 80 садиб жителів с.
Вакулове
Ліквідація стихійних смітників,
забезпечення задовільного санітарного
стану території Вакулівської громади
Ліквідація стихійних смітників,
забезпечення задовільного санітарного
стану території Софіївської громади
Забезпечення безпечних умов
проживання для 3100 мешканців
Вакулівської ОТГ

Забезпечення умов для подальшого
розвитку території Софіївської ОТГ
Забезпечення умов для подальшого
розвитку території Девладівської ОТГ
Забезпечення безпечних умов
проживання для близько 7000 жителів
смт Софіївка
Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 400 осіб
Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 300 осіб
Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 3,1 тис. осіб

Культура

Будівництво сільського клубу с. Кам'янка

Культура

Капітальний ремонт покрівлі клубу за
адресою: с. Олексіївка, вул. Центральна,
22
Капітальний ремонт Першотравенського
Будинку культури Девладівської ОТГ з
впровадженням інноваційних
енергозберігаючих технологій за
адресою: с. Перше Травня, вул. 30-річчя
Перемоги, 64А
Капітальний ремонт Водянського Будинку
культури Девладівської ОТГ з
впровадженням інноваційних
енергозберігаючих технологій за
адресою: с. Водяне, вул. Гончарова, 42
Капітальний ремонт Софіївського
селищного клубу №1 Софіївської ОТГ з
використанням енергозберігаючих
технологій за адресою: смт Софіївка, вул.
Незалежності, 91
Капітальний ремонт Софіївського
сільського клубу №2 Софіївської ОТГ з
використанням енергозберігаючих
технологій за адресою: смт Софіївка, вул.
Каштанова, 136Б
Капітальний ремонт Запорізького
сільського клубу Софіївської ОТГ з
використанням енергозберігаючих
технологій за адресою: с. Запорізьке, вул.
Постного, 60
Капітальний ремонт Любимівського
сільського клубу Софіївської ОТГ з
використанням енергозберігаючих
технологій за адресою: с. Любимівка, вул.
Кооперативна, 1
Реконструкція меморіального комплексу
«Високе»

Культура

Культура

Культура

Культура

Культура

Культура

Культура

Культура

Капітальний ремонт братської могили в с
Широке

Культура

Створення туристично-освітнього об’єкту
на базі майбутнього рибного
господарства в смт Софіївка
Капітальний ремонт мереж освітлення по
вул. Привокзальній с.Девладове

освітлення

освітлення

Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Центральна, с-ще
Девладове

охорона
здоров’я

Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Вакулове, вул.
Каштанова, 32 (у т.ч. ПКД)

Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 700 осіб
Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля300 осіб
Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля400 осіб

Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 600 осіб

Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 1500 осіб

Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 2000 осіб

Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 400 осіб

Покращення умов для комфортного
проведення дозвілля 300 осіб

Збереження, охорона та впорядкування
меморіальних місць. Виховання в молоді
шанобливого ставлення до історії свого
краю
Збереження, охорона та впорядкування
меморіальних місць. Виховання в молоді
шанобливого ставлення до історії свого
краю
Збільшення надходжень до місцевого
бюджету, створення нових робочих
місць
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації,
зменшення соціальної напруги
територіальної громади району.
Покращення вуличної інфраструктури,
зниження криміногенної ситуації,
зменшення соціальної напруги
територіальної громади району.
Проект направлений на створення
належних умов надання медичних послуг
3,1 тис. жителям Вакулівської ОТГ та
забезпечення медичними кадрами для
обслуговування мешканців громади

охорона
здоров’я

Капітальний ремонт приміщення
Кам’янського ФАПу за адресою:
с.Кам’янка вул. Молодіжна, 1

охорона
здоров’я

Капітальний ремонт електромережі
корпусу №3 ЦПМСД за адресою: смт
Софіївка, вул. Карпенка,1

охорона
здоров’я

Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з
житлом за адресою: с. Вакулове, вул.
Каштанова, 32
Придбання будинку для дітей-сиріт в
Девладівській ОТГ
Будівництво дитячого будинку сімейного
типу у Вакулівській ОТГ
Створення «Центру інтегрованих
соціальних служб як інноваційної моделі
надання соціальних послуг» у
Вакулівській ОТГ
Будівництво малого групового будинку
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб із їх числа
у Вакулівській ОТГ
Капітальний ремонт будівлі для
тимчасового та постійного проживання
пристарілих та одиноких людей в смт
Софіївка Софіївської ОТГ
Придбання та облаштування спортивного
майданчика в Мар’є-Дмитрівській
опорній ЗОШ Девладівської ОТГ за
адресою: за адресою: с. Мар'є-Дмитрівка,
вул. Молодіжна, 5
Реконструкція комплексу Софіївської
районної дитячо-юнацької спортивної
школи по вул.Карпенка, 15 в смт Софіївка

соцзахист
соцзахист
соцзахист

соцзахист

соцзахист

Спорт

Спорт

Спорт
центри
безпеки

центри
безпеки

ЦНАП

ЦНАП
школи

Реконструкція незавершеного
будівництва спортивного комплексу по
вул. Карпенка,1В в смт. Софіївка
Створення центру безпеки для
забезпечення доступності послуг у сфері
надання пожежної та техногенної
безпеки, цивільного захисту громадян на
території населених пунктів
новоствореної Софіївської ОТГ
Створення центру безпеки для
забезпечення доступності послуг у сфері
надання пожежної та техногенної
безпеки, цивільного захисту громадян на
території населених пунктів
новоствореної Девладівської ОТГ
Створення ЦНАП на території Софіївської
ОТГ
ЦНАП виконавчого комітету
Девладієвської сільської ради
Капітальний ремонт мереж
електропостачання Мар’є-Дмитрівської
опорної ЗОШ Девладівської ОТГ за

Проект направлений на створення
належних умов надання медичних послуг
більше 2,0 тис. жителям Кам’янської
сільської ради
Створення комфортних умов
перебування для 20 одиноких та
пристарілих громадян, що знаходяться в
стаціонарному відділенні тимчасового
або постійного перебування
Створення належних умов для
комфортного перебування мешканців
міста у закладі охорони здоров’я.
Соціальний захист дітей-сиріт
Девладівської ОТГ
Введення в дію 200 м2 для проживання
дітей -сиріт на території Вакулівської ОТГ
Забезпечення надання соціальних послуг
3,1 тис. жителям 18 населених пунктів
Вакулівської ОТГ
Введення в дію 200 м2 для проживання
дітей -сиріт на території Вакулівської ОТГ
Забезпечення комфортних умов
проживання пристарілих та одиноких
громадян Софіївської ОТГ
Створення умов для занять фізкультурою
та спортом, сприяння фізичному
розвитку 80 учнів школи
Створення умов для занять фізкультурою
та спортом, сприяння фізичному
розвитку та залучення до здорового
способу життя мешканці району
Створення умов для занять фізкультурою
та спортом, сприяння фізичному
розвитку мешканців Софіївської ОТГ
Створення безпечних умов проживання
для мешканців Софіївської ОТГ

Створення безпечних умов проживання
для мешканців Девладівської ОТГ

Проектом передбачено забезпечення
комфортних умов надання
адміністративних послуг для мешканців
Софіївської ОТГ
Покращення умов надання державних
послуг
Створення належних умов для
комфортного перебування 80 дітей у
навчально-виховному закладі.

школи

школи

школи

школи

школи
школи
школи

школи

школи

адресою: с. Мар'є-Дмитрівка, вул.
Молодіжна, 5
Заміна вікон на енергозберігаючі в
Мар’є-Дмитрівській опорній ЗОШ І-ІІІ ст.
Девладівської ОТГ за адресою: с. Мар'єДмитрівка, вул. Молодіжна, 5
Створення КЗ «Інклюзивно-ресурсний
центр» при Вакулівській опорній ЗОШ І-ІІІ
ступенів за адресою: с. Вакулове, вул.
Каштанова, 31
Капітальний ремонт з благоустрою на
території Вакулівської опорної ЗОШ І-ІІІ
ступенів Вакулівської сільської ради за
адресою: с. Вакулове, вул. Каштанова, 31
Капітальний ремонт санвузлів
Вакулівської опорної І-ІІІ ступенів, с.
Вакулове Вакулівської сільської ради за
адресою: с. Вакулове, вул. Каштанова, 31
Капітальний ремонт будівлі КЗ Софіївська
ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: вул.Чкалова,1 в
смт Софіївка
Реконструкція системи газопостачання
Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за
адресою: с.Миколаївка, вул. Квітнева, 1
Реконструкція приміщень Миколаївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів під дошкільне
відділення НВК за адресою: с.Миколаївка,
вул. Квітнева, 1
Капітальний ремонт даху будівлі
навчального корпусу ДПТНЗ
«Софіївський професійний ліцей» за
адресою: смт Софіївка, вул. Поштова, 10
Капітальний ремонт будівлі КЗ
«Софіївська ЗОШ І – ІІІ ступенів» за
адресою: вул. Чкалова, 1 в смт Софіївка

Створення належних умов для
комфортного перебування 80 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 50 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 90 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 90 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 700 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 150 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 80 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування 200 дітей у
навчально-виховному закладі.
Створення належних умов для
комфортного перебування дітей у
навчально-виховному закладі.

