
     

 

 

  



 

Загальна територія району складає 1,2 тис. м2.  

На території району знаходяться поклади марганцевих руд, глини, граніту 

 

В районі проживає 24,5 тис. чол. Томаківській селищній, Мирівській сільській 

ОТГ та 3 сільським радам підпорядковано 50 населених пунктів. 

 

На території району діє три промислових підприємства: ТОВ «Інтер-мол», 

ТОВ «Козацький хутір», ТОВ «Томаківський завод литої тари». 80% в 

загальному обсязі реалізації промислової продукції по району складає 

реалізація по ТОВ «Інтер-мол». ТОВ «Інтер-мол» займається виробництвом 

молочної продукції (масла вершкового, сирів та ін.). ТОВ «Козацький хутір» 

займається виробництвом окатиша залізорудного, що використовується в 

металургійній промисловості. ТОВ «Томаківський завод литої тари» виробляє 

тару для пакування яєць. 

 

Основою економіки Томаківського району є сільськогосподарське 

виробництво. Сільськогосподарські угіддя становлять 94,6 тис. га., з них орної 

землі – 84,5 тис. га, під пасовищами зайнято 9,2 тис. га, багаторічними 

насадженнями – 0,9 тис. га.  Основними напрямами сільського господарства 

є  виробництво зерна, соняшнику та яєць. Допоміжними – молока та м’яса, 

основна питома вага яких припадає на виробництво в підсобних 

господарствах населення. Зернове господарство є найбільш вагомою 

галуззю сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарську 

діяльність в районі здійснюють 160 сільськогосподарських підприємств 

різних організаційних форм господарювання, із них –  

36 сільськогосподарських товариств та приватних підприємств,  

123 фермерських господарства та 1 кооператив. 

 

В Томаківському районі 148 малих підприємств, середніх – 9. За видами 

економічної діяльності 75,7% малих підприємств району займаються  

виробництвом сільськогосподарської продукції, 18,2% – оптовою та 

роздрібною торгівлею. Серед середніх підприємств найбільша частка 

припадає  також на підприємства сільського господарства, а саме 88,9%. В 

районі зареєстровано 1205 фізичних осіб – підприємців.   



 

В числі одних із перших районів Дніпропетровської області на території 

Томаківського району створено дві ОТГ: Мирівську та Томаківську. ОТГ 

охоплено 67,4% території району, 67% населених пунктів району, 76% 

населення району. Продовжується процес приєднання громад. 23 грудня 

2018 року відбулися додаткові вибори депутатів до Мирівської сільської ради 

від територій, що приєднуються: Виводівської та Вищетарасівської сільрад.  
 

З метою забезпечення дітей району освітніми послугами в районі функціонує 

9 дошкільних, 13 загальноосвітніх закладів, 4 навчально-виховних 

комплексів, 3 позашкільних заклади та Інклюзивно-ресурсний центр. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в районі у 2016 році створено опорну школу Томаківський 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» № 1.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття освіти Томаківською селищною радою створено комунальну 

установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Томаківської селищної ради. 

За 2015-2018 роки значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

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

цьому є підтвердження вже сьогодні: 

 виконано енергозберігаючі заходи у ряді закладів освіти, а саме: 

Чумаківській ЗОШ І-ІІІ ст. – замінено 65 вікон та 5 дверей на 

металопластикові на суму 250,0 тис. грн, а у Вищетарасівській   

ЗОШ І-ІІІ ст. замінено 43 вікна на суму 105,7 тис. грн, в Зорянському 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» – на суму 569,3 тис. грн; 

 проведено модернізацію Настасівської школи: замінено вікна та двері, 

відремонтовано дах і утеплено фасади із застосуванням сучасних 

рішень, технологій та матеріалів. Сільська школа стала красивою, 

яскравою, візуально естетичною, а значить підвищилась мотивація 

школярів до процесу навчання;  

 реалізовано ще один проект з енергозберігаючими технологіями – це 

утеплення фасаду Володимирівської філії Томаківського НВК; 

 протягом 2017-2018 років проводиться комплексна модернізація 

будівлі Виводівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вже замінено вікна, відремонтовано 

та утеплено стелю. Встановлено котельню на альтернативних 

видах палива, що розв’язує багаторічну проблему значних втрат 

тепла та допоможе не тільки економити на фінансових витратах 

під час опалювального сезону, а й створить  сприятливі умови для 

навчання учнів. Швидкими темпами ведеться робота по утепленню 

фасаду та реконструкції приміщення для створення двох дошкільних 



груп і реорганізацію у НВК. Енергоощадна, різнокольорова, сучасна – 

такою буде Виводівська школа; 

 виконано реконструкцію котельні Томаківського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ» №1 із заміною обладнання на енергозберігаюче; 

 В поточному році розпочато будівництво їдальні на 48 місць 

Кисличуватської філії Томаківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

№1 Томаківської селищної ради, що дасть змогу забезпечити належні 

умови для харчування школярів. 
 

В районі знаходиться 2 медичних заклади: КЗ «Томаківська ЦРЛ» ДОР» та  

КЗ «Томаківський центр ПМСД» Томаківської селищної ради, який включає: 

сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини, вісім фельдшерських 

пунктів, п’ять медичних пунктів. Кількість спеціалістів загальної практики 

сімейної медицини: всього – 38 чол., в т.ч. лікарі – 9 чол., середній медичний 

персонал – 29 чол. 

У звітному періоді виконувались поточні ремонти на 20-ти об’єктах охорони 

здоров’я району, крім того: 

 проведено реконструкцію Володимирівської амбулаторії з 

відокремленням частини будівлі під службове житло. 

 В поточному році придбано: медичне обладнання на суму 100,0 тис. 

грн, 12 ноутбуків та 1 комп’ютер на суму 180,1 тис. грн, принтери – 

5шт. на суму 47,1 тис. грн та копіювальний апарат на суму 8,9 тис. грн.  

В районі діє Програма «Здоров’я нації» на заходи якої виділені кошти на  

2018 рік в сумі 548,3 тис. грн.  
 

Спортивно-оздоровчу роботу в Томаківському районі проводить  

ВФСТ «Колос» АПК України, ПНЗ ДЮСШ «Колос» відділу освіти виконкому 

Томаківської селищної ради, ДЮСШ Томаківської селищної ради.  

В районі діють стадіон на 1500 місць, 42 спортивні майданчики,  

14 футбольних поля, 20 спортивних залів, 3 майданчики з тренажерним 

обладнанням та ін. 

В районі діє Цільова комплексна програма «Розвитку фізичної культури і 

спорту в Томаківському районі», з районного бюджету у 2018 році 

профінансовано 139,4 тис. грн, що забезпечило участь 3633 осіб у  

98 обласних та районних змаганнях з 16 видів спорту. 
 

Мережа закладів культури складає 33 заклади. У селищі Томаківка 

знаходиться: 1 центральний  будинок культури, 2 бібліотеки (доросла та 

дитяча), 1 історико-краєзнавчий музей, 1 дитяча музична школа. У сільській 

місцевості знаходиться 13 будинків культури та 2 сільські клуби, 6 бібліотек-

філій, 6 сільських бібліотек, 1 музей. 

У звітному періоді капітальні видатки по галузі культури спрямовано на:  



 капітальні ремонти Зорянського СБК і Мирівського СБК – 1616,3 тис. 

грн; поточні ремонти Новокиївського СБК і Добронадіївського  

СК – 415,0 тис. грн, Михайлівського СБК – 30,2 тис. грн, Томаківського 

ЦБК – 36,1 тис. грн, Томаківської ЦБ – 17,9 тис. грн;  

 придбання мультимедійного обладнання і оргтехніки для 

Вищетарасівського СБК – 56,0 тис. грн, звукового обладнання і 

сценічних костюмів для Мирівського СБК – 95,0 тис. грн.  

 Для Томаківської ДМШ було придбано музичні інструменти, 

обладнання та меблі на суму 438,8 тис. грн.  

 Томаківська центральна бібліотека отримала комплект дитячих 

меблів – 17,3 тис. грн, комп`ютерну техніку – 52,3 тис. грн, БФП –  

4,2 тис. грн, меблі – 40,6 тис. грн, книги – 57,9 тис. грн. 
 

 З метою забезпечення безперебійного водопостачання мешканців 

семи сіл Томаківського району протягом 2015-2016 років проведено 

реконструкцію водогону Марганець – Томаківка.  

 У 2017 році збудовано магістральний водогін Томаківка – Кисличувате 

– Преображенка на що спрямовано 6393,9 тис. грн коштів обласного 

бюджету.  

 В 2017 році частково збудований водогін від другого підйому до 

Вищетарасівки загальною кошторисною вартістю 81,3 млн грн.  

 В поточному  році передбачається повністю завершити будівництво 

водогону від ІІ підйому до с. Виводове, в 2018 році на даний об’єкт 

профінансовано 2,2 млн грн з державного та 1,1 млн грн – з обласного 

бюджетів.  
 

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 району:  

с. Мирове, с. Кисличувата, с. Настасівка, с. Крутеньке, с.Зоря, с. Чумаки,  

с. Преображенка, с. Китайгородка, освоєно близько 1,5 млн грн. 
 

В 2016-2018 роках в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива три газових 

котелень переведено на твердопаливні котли.   
 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

здійснено: 

 реконструкцію КНС та напірно-каналізаційного колектору житлового 

масиву по вул. Комарова в смт. Томаківка; 



 капітальний ремонт ділянки напірного каналізаційного колектору до 

полів фільтрації в смт. Томаківка; 

 впорядкування сміттєзвалищ в сільських населених пунктах 

За 2015-2018 роки освоєно близько 2,5 млн грн. 
 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання 

мешканців району протягом 2014-2018 років капітально відремонтовано 

19,5 тис. м2 комунальних доріг на 20 вулицях населених пунктів. На 

капітальний ремонт доріг спрямовано 5,8 млн грн з державного бюджету 

14,9 млн грн з місцевих бюджетів (в т.ч. обласного бюджету).  
 

Основу агропромислового сектору району складають –  

160 сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм 

господарювання, із них – 36 сільськогосподарські товариства та приватних 

підприємств, 123 фермерські господарства та 1 кооператив. 

Сільськогосподарськими підприємствами району за 2018 роки придбано 

сільськогосподарської  техніки  інвестовано – 85,2 млн грн, а саме всього 

придбано – 52 одиниць, в т.ч. 20 тракторів, 13 зернозбиральних комбайнів.  

 За період 2016-2018 роки створено 4 фермерських господарства 

«Крабас», «Деметраагротех», «Томаківська Січ», «Володимир-Н»,  

11 новостворених робочих місць. 
 

При Томаківській райдержадміністрації діє Центр надання адміністративних 

послуг через який у форматі «єдиного вікна» надається 119 видів 

адмінпослуг. Крім того, створено Центри надання адміністративних послуг у 

Томаківській селищній та Мирівській сільській ОТГ. Протягом 2018 року 

проводиться робота по створенню об’єднаного селищно-районного 

інтегрованого Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс». 
 

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 150 чоловік 

учасників АТО. Для вдови загиблого бійця та її сина придбано квартиру в  

м. Нікополь.  
 

З метою покращення матеріально-технічного стану Томаківського 

районного сектору Державної служби надзвичайних ситуацій України в 

Дніпропетровській області та забезпечення оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації у 2015-2018 роках з районного бюджету виділені кошти 

у сумі 124,5 тис. грн для придбання спеціального обладнання, паливно-

мастильних матеріалів.  



 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАСТАСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНЯ 

 
Реалізація проекту з енергоефективності приміщення включала в себе : 

покрівельні роботи, заміну вікон та дверей, утеплення фасаду. Сьогодні 

педагогічний та учнівський колективи відчули ефективність проекту: середня 

температура в кабінетах зросла до визначених загальнодержавними 

санітарними нормами – це значно знизило поріг сезонних захворювань. 

Школа стала сучасною і візуально естетичною, а значить, підвищилась 

мотиваційна зацікавленість школярів до процесу навчання. Мешканці 

громади відчули переваги децентралізації. 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЕЛЬНІ ВИВОДІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 
Встановлено сучасну котельню на альтернативних видах палива, що 

розв’язує багаторічну проблему значних втрат тепла та допоможе не тільки 

економити на фінансових витратах під час опалювального сезону, а й 

створить  сприятливі умови для навчання учнів.  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФІЛІЇ ВОЛОДИМИРІВСЬКА ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ 

ТОМАКІВСЬКОГО НВК «ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДНЗ» №1 

Цей проект є продовженням впровадження напрямку енергоефективності та 

енергоощадності. Використання сучасних енергозберігаючих матеріалів та 

технологій дає можливість скорочувати споживання енергоресурсів та 

економити на бюджетних фінансах.  

 



 
Поліпшили рівень комфортності 905 мешканців села, що періодично 

перебувають у школі за рахунок утеплення фасаду з подальшим 

штукатуренням і фарбуванням. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

ВИВОДІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПІД ЦНАП 

 
Проведено капітальний ремонт приміщення з заміною вікон, дверей, 

утепленням фасаду, ремонтом покрівлі, комунікацій. Завдяки цьому 

збережено приміщення комунальної власності громади. Красивим, сучасним 

постав після ремонту Виводівський будинок культури. Він стане центральною 

адміністративною будівлею Виводівської громади. В ньому розміститься 

зручний для відвідувачів, відповідно облаштований Центр надання 

адміністративних послуг, старостат громади та створено умови для дозвілля 

і культурного розвитку мешканців. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛИЦЯМ 

БЕРЕГОВОГО, ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА УКРАЇНСЬКІЙ СМТ. ТОМАКІВКА 

 



Укладено поліетиленових трубопроводів Ø160мм – 292 м, Ø110мм – 913м, 

установлено 8 чавунних засувок, влаштовано 4 круглих колодязі зі збірного 

залізобетону Ø1000 мм, влаштовано 3 круглих колодязі зі збірного 

залізобетону Ø1050 мм. Для 7100 мешканців Томаківки поліпшено стан 

водопостачання. Реалізація проекту дає можливість розв’язати наболілу 

проблему безперебійного водозабезпечення мешканців селища. Нові 

водопровідні мережі стануть запорукою  постійного якісного постачання 

води та позбавлять від проблем постійних поривів та ремонтів мережі.  

 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ (ЗАМІНА ВІКОН)  

БУДІВЛІ ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 
Створено належні умови для ефективної роботи 44 чоловік об’єднаної 

громади шляхом проведення часткової термомодернізації 

адміністративного приміщення загальною площею 538,85 м2. Замінено  

36 вікон площею 133,15 м2. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФІЛІЇ МИХАЙЛІВСЬКИЙ НВК «ЗОШ І СТУПЕНЯ 

- ДНЗ» ТОМАКІВСЬКОГО НВК «ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДНЗ» №1 

 
Поліпшили рівень комфортності 42 вихованці та педагоги закладу. 

 

 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ В СМТ. ТОМАКІВКА 

  
по вулиці Українська по вулиці Весняна 

Укладено асфальтобетонне 

покриття товщиною 5 см. на 

ділянці довжиною 0,354 км., 

шириною 3,5 м., площею 1009 м2. 

Для 7100 мешканців Томаківки 

поліпшено стан дорожньо-

транспортної інфраструктури. 

Покращено транспортне сполучення 

7100 мешканців Томаківки, отримано 

належний рівень комфорту та 

доступності 

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ ТОМАКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

  
по вул. Гагаріна с. Чумаки по вул. Кисличуватській  

в с. Кисличувате 

Укладено 10,3 тис.м2 асфальту. 

Поліпшено стан дорожньо-

транспортної інфраструктури для 

покращення сполучення сільських 

населених пунктів з районним 

центром. 

Укладено 7,2 тис.м2 асфальту. 

Поліпшено стан дорожньо-

транспортної інфраструктури для 

покращення сполучення сільських 

населених пунктів з районним 

центром. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ В СМТ. ТОМАКІВКА 

  
по вулиці Берегового по вулиці Ватутіна 



Укладено асфальтобетонне 

покриття товщиною 5см. на 

ділянці довжиною 0,854 км., 

шириною 4,5-6 м., площею  

5113 м2. Для 7100 мешканців 

Томаківки поліпшено стан 

дорожньо-транспортної 

інфраструктури. 

Для 7100 мешканців Томаківки 

отримано належний рівень комфорту 

та доступності, покращилося 

транспортне сполучення. 

 

 

 

Основною метою є спрямування об’єднаних зусиль влади, бізнесу та громади 

на збереження та розвиток економічного потенціалу, гуманітарної і 

соціальної інфраструктури, традицій Томаківського району задля 

покращення життя мешканців кожної територіальної громади. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 3 пріоритетні напрями 

розвитку території:  
 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

створення нових інвестиційних продуктів; 

створення ефективної системи промоції (просування) району; 

створення сприятливого бізнес – клімату; 
забезпечення діалогу: влада – бізнес; 

забезпечення спрощення процедури видачі дозвільних документів;  

забезпечення максимальної прозорості процедури прийняття регуляторних 

актів. 
 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

вдосконалення системи водопостачання, відновлення освітлення вулиць, 

проведення капітальних та поточних ремонтів доріг сільських населених 

пунктів району; 

покращення матеріально-технічного стану закладів освіти, культури, 

охорони здоров’я та спортивних закладів; 

створення на базі сільських будинків культури центрів духовності, творчого 

розвитку та громадської активності;  

розвиток всіх видів спорту в районі та підвищення масовості зайняття 

спортом населення; 

розширення торгівельного та побутового обслуговування сільських 

мешканців. 



Збереження та розвиток людського потенціалу має стати основою 

стратегічної політики влади та громади. Одним із найбільш ефективних 

шляхів її реалізації є активізація територіальних громад, стимулювання 

місцевого розвитку через пошук додаткових внутрішніх ресурсів на засадах 

державної підтримки місцевих процесів. Залучення молоді, збалансування 

попиту та пропозиції робочої сили, створення умов для реалізації населення 

старших вікових груп забезпечуватиме поступальну збалансовану політику 

розвитку. Реалізація даної стратегічної цілі передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території району умов щодо 

якісної загальної освіти для дітей, поліпшення інфраструктурного 

забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію 

діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, 

упровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад. 

 

 

1. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення 

котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення 

споживання природного газу. 

2. Будівництво та реконструкція 22,5 км водопровідних мереж для 

поліпшення якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з 

централізованого водопостачання близько 10 тис. осіб у сільській місцевості:  

 Реконструкція водопровідної мережі по вул. Матросова смт.Томаківка 

на суму – 714,3 3 тис. грн; 

 Будівництво водопровідної мережі с. Преображенка на суму – 

2094,1 тис. грн; 

 Реконструкція водопровідної мережі по вул. Садова та вул. Тиха смт. 

Томаківка на суму – 1395,1 тис. грн; 

 Будівництво розвідної мережі по с. Кисличувата на суму – 2450 тис. 

грн; 

 Реконструкція підвідного водогону від насосної станції с. Мирове до  

с. Високе на суму – 23450,0 тис. грн. 

3. Виконання ремонту та будівництво мереж водовідведення: 

 Капітальний ремонт ділянки напірного каналізаційного колектору до 

полів фільтрації в смт.Томаківка на суму 650,0 тис. грн; 

 Будівництво мереж централізованого водовідведення смт.Томаківка  

на суму (розрахунково) 8000,0 тис. грн. 

4. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району  

 капітальний ремонт 22 км комунальних доріг в 12 населених пунктах 

району; 

 Будівництво автодороги по вул. 40 років Перемоги с. Володимирівка 

протяжністю 0,63 км. 



Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму близько 10 млн грн, в т.ч. : 

 Капітальний ремонт системи опалення у Настасівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на суму 1500 тис. грн; 

 Капітальний ремонт (утеплення будівлі) Зорянського НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ на суму 1350 тис. грн; 

 Реконструкція Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом утеплення 

фасадів на суму 3500 тис. грн; 

 Реконструкція системи теплопостачання Преображенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на суму 440 тис. грн; 

 Реконструкці системи теплопостачання Чумаківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на суму 921,1 тис. грн; 

 Капітальний ремонт будинку культури (утеплення будівлі) с.Мирове, 

на суму 1545 тис. грн; 

 Капітальний ремонт котельні Томаківської центральної районної 

лікарні на суму 8738,8 тис. грн. 

 

формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що відповідає 

вимогам суспільства та динамічно розвивається, її інтеграції в європейський 

і світовий освітній простір; 
здійснення 100-го 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; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення дошкільних навчальних та 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів у закладах 

освіти територіальних громад району, а саме:  

 Реконструкція водонапірної башти Настасівкої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

суму 500 тис. грн; 

 Реконструкція та облаштування спортивного майданчика 

Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 1100 тис. грн; 

 Реконструкція стадіону Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на суму 

3191,7 тис. грн; 

 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Казка» в 

смт.Томаківка на суму 20 млн грн; 

 Реконструкція мереж водовідведення Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 на суму 1500 тис. грн; 

 Будівництво їдальні на 48 місць Кисличуватської філії Томаківського 

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ №1 на суму 6541,5 тис. грн. 

 

 



Розширення мережі амбулаторій центру первинної медико-санітарної 

допомоги та їх ефективного функціонування; 

дооснащення підрозділів (амбулаторій, фельдшерсько - акушерських пунктів, 

фельдшерських та медичних пунктів) центру первинної медико -санітарної 

допомоги відповідно до табелів оснащення за рахунок місцевих бюджетів та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством; 

підготовка та перепідготовка спеціалістів за фахом «загальна практика – 

сімейна медицина»; 

запровадження у закладах охорони здоров’я новітніх методик лікування, 

використання сучасної лікувально-діагностичної апаратури; 

проведення робіт з покращення матеріально-технічного стану закладів 

охорони здоров’я району, а саме: 

 Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла в смт.Томаківка – 

10,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт КЗ «Томаківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» – 30,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт будівель Томаківської центральної районної 

лікарні – 17,9 млн грн. 

 

Створення сучасного іміджу сільських закладів культури та спорту; 

забезпечення обміну культурно-мистецькими набутками творчих 

колективів; 

проведення щорічного міжрегіонального етно-фестивалю обрядів та 

оберегів «PaSikа Sіrkа»; 

збереження та розвиток спортивної інфраструктури, особливо у сільській 

місцевості; 

підвищення рівня охоплення населення руховою активністю; 

проведення робіт з покращення матеріально-технічного стану спортивних 

закладів та закладів культури району, а саме: 

 Капітальний ремонт будинку культури с. Мирове – 644,8 тис. грн; 

 Капітальний ремонт Томаківського центрального будинку культури 

– 1500,0 тис. грн; 

 Будівництво паркової зони в смт. Томаківка – 25,0 млн грн;  

 Реконструкція фізкультурно-спортивного комплексу ім.А.Скорука в 

смт. Томаківка – 18,3 млн грн; 

 Реконструкція глядацьких трибун з улаштуванням навісу 

фізкультурно-спортивного комплексу ім. А. Скорука в смт.Томаківка – 

13,0 млн грн; 

 Реконструкція недобудованого спортивного комплексу Томаківського 

НВК №1 – 25,1 млн грн. 

  



 

БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНОЇ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 
Використання сонячної енергії для часткового енергозабезпечення 

комунальних закладів, підприємств, та організацій, нічного освітлення, 

зелений тариф. Проектом передбачено декілька шляхів скорочення 

споживання природного газу та енергоносіїв з метою охорони 

навколишнього середовища та зменшення викидів CO2: 

ліхтарів з сонячними елементами та акумуляторами для вуличного 

освітлення; 

використання геліоколекторів для гарячого водопостачання комунальних 

закладів громади; 

монтаж на запропонованій ділянці 19,4 га сонячної електростанції. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ 

ТОМАКІВСЬКОГО НВК №1  

 



Метою проекту є реконструкція приміщення спортивного комплексу, який 

розташований на території загальноосвітньої школи та покращення умов 

навчання учнів, в першу чергу тимчасово переміщених із зони конфлікту. В 

спортивному комплексі крім спортивної зали передбачено два 

адміністративних корпуси. У випадку реалізації даного проекту у 

адміністративних корпусах є можливість облаштувати додаткові навчальні 

класи, майстерні, кімнати для гуртків та секцій. Це значно покращить умови 

для навчання та розвитку дітей переміщених з окупованої території та зони 

проведення АТО. В майбутньому планується на базі спортивного комплексу 

створення регіонального освітньо-культурно-оздоровчого центру для 

забезпечення реабілітації та інтеграції в суспільство не тільки дітей, а й 

дорослих  тимчасово переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції, а також людей з особливими потребами через організацію роботи 

гуртків і секцій з сучасних видів спорту, спортивно-масової роботи, 

майстерень з народних ремесел та заходів змістовного дозвілля. Створення 

такого центру потребує нових робочих місць, що дасть змогу 

працевлаштувати та створить умови для самозайнятості тимчасово 

переміщених осіб, учасників АТО і сприятиме їх соціальній адаптації до нових 

умов проживання.       

      

БУДІВНИЦТВО АСФАЛЬТНОГО ЗАВОДУ  

(НА ЗАСАДАХ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА) 

 
Проектом передбачено улаштування дробильно-сортувального, 

помольного, сушильного, змішувального, бітумного, ремонтного та 

енергетичного (електроенергія і водне господарство) цехів та лабораторії, 

складів, побутових і адміністративних приміщень. Передбачено 

встановлення всього необхідного технологічного обладнання, згідно з 

проектом. Реалізація проекту дає можливість створити нові робочі місця та 

здешевити роботи по впорядкуванню комунальних доріг. 



БУДІВНИЦТВО СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ,  

В ТОМУ ЧИСЛІ НА ЗАСАДАХ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕКІЛЬКОХ ГРОМАД 

 
Проектом передбачається розробка схеми санітарного очищення громади, 

реконструкція існуючого полігону твердих побутових відходів шляхом 

рекультивації землі під полігоном, будівництво цеху з сортування відходів, 

що дозволить вилучати ресурсоцінні матеріали і використовувати їх для 

подальшої переробки. Окремо сортуватимуться: скло, метал, поліетилен, 

папір, ПЕТ-пляшки, а в перспективі – інші ресурсоцінні матеріали. Основні 

об'єкти будівництва – майданчик для збору та навантаження відходів на 

конвеєр, прес для сортування вторсировини, майданчик для складування 

переробленої продукції, сміттєспалювальна піч з фільтрами очистки. 

Реалізація проекту – це інвестиції у чисте, здорове довкілля. 
 

БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ НА 3-4 ЛІКАРЯ БЕЗ ЖИТЛА 

В СМТ. ТОМАКІВКА 

 
В кінці 2018 року розпочато будівництво нової амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини. За кошти державного бюджету буде збудована 

«під ключ» нова типова амбулаторія, оснащена необхідним медичним 

обладнанням із впорядкованою прилеглою територією. Реалізація проекту 

сприятиме забезпеченню доступності якісної первинної медико-санітарної 

допомоги мешканцям громади. 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЛЯДАЦЬКИХ ТРИБУН З УЛАШТУВАННЯМ НАВІСУ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ІМ. А. СКОРУКА  

В СМТ. ТОМАКІВКА 

 
Роботи з будівництва включають  улаштування навісів №1, №2 та №3 

глядацьких трибун. Виконання робіт сприятиме: поліпшенню умов для занять 

фізкультурою та спортом мешканців громади, влаштуванню спортивних 

змагань, підвищенню комфорту глядачів при спостеріганні за спортивними 

змаганнями, підвищенню довіри громадян до органів влади через виконання 

ними своїх функцій. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ В СМТ. ТОМАКІВКА 

 
Передбачається влаштування дитячих ігрових, спортивних майданчиків, зон 

закоханих та сімейного відпочинку, зони відпочинку старшого покоління, 

влаштування пішохідних доріжок, освітлення, озеленення, реконструкція 

фонтану, влаштування сцени та ін. Реалізація проекту сприятиме поліпшенню 

благоустрою селища, створенню впорядкованих зон відпочинку для 

громадян, відчуттю мешканцями громади переваг децентралізації.  
  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Реконструкція паркової зони в смт 

Томаківка  

Поліпшення благоустрою селища, 

створення зон відпочинку, що поліпшить 

здоров’я та загальний стан 7100 

мешканців та гостей 

благоустрій Розширення центрального кладовища у 

смт Томаківка  

Поліпшення благоустрою селища 

благоустрій Будівництво полігону твердих побутових 

відходів місткістю 119 тис. тонн у смт 

Томаківка  

Зменшення шкідливого впливу 

побутових відходів на навколишнє 

середовище та здоров’я 7100 чоловік 

благоустрій Реконструкція пішохідної доріжки по 

пров. Пушкіна с-ща Томаківка  

Поліпшення благоустрою селища 

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної  мережі с. 

Преображенка  

Забезпечення 1180  мешканців села 

водопостачанням  

водопостачан-

ня 

Будівництво системи водопостачання  в 

с. Володимирівка  

Забезпечення 934 мешканців села 

водопостачанням  

водопостачан-

ня 

Реконструкція водопровідної мережі по 

вул. Садова в смт. Томаківка  

Забезпечення якісним водопостачанням 

300 мешканців громади 

водопостачан-
ня 

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул. Тиха в смт. Томаківка  

Забезпечення якісним водопостачанням 
300 мешканців громади 

водопостачан-

ня 

Реконструкція водопровідної мережі по 

вул. Матросова в смт. Томаківка  

Забезпечення якісним водопостачанням 

180 мешканців громади 

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі по 

вул. Гагаріна в с. Виводово  

Забезпечення якісним водопостачанням  

178 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі по  

вул. Дубини в с. Виводово  

Забезпечення якісним водопостачанням  

178 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі по  

вул. Костюченка в с. Виводово  

Забезпечення якісним водопостачанням  

178 мешканців територіальних громад 
району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі в с. 

Виводово  

Забезпечення якісним водопостачанням  

542 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі в с. 

Стрюківка  

Забезпечення якісним водопостачанням  

мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі в с. 

Глухе  

Забезпечення якісним водопостачанням  

183 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-
ня 

Будівництво водопровідної мережі в с. 
Долинське  

Забезпечення якісним водопостачанням  
304 мешканців територіальних громад 

району.  

дитячі садки Капітальний ремонт ДНЗ «Казка» в смт 

Томаківка вул. Пушкіна, 24  

Поліпшення умов близько 170 осіб, що 

перебувають у ДНЗ за рахунок утеплення 

фасаду, заміні та утепленню покрівлі, 

заміні віконних та дверних блоків 

дороги Капітальний ремонт дороги  по вул. 

Комунальній смт Томаківка  

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт дороги по  вул. 

Центральній с. Китайгородка  

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 



дороги Капітальний ремонт дороги вул. 

Центральній в с. Катьощине  

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Будівництво автодороги по вул. 40 років 

Перемоги с. Володимирівка  

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт  вул. Весела смт 

Томаківка  

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт вул. Мостова  смт 

Томаківка  

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт  вул. Чарівна  смт 

Томаківка  

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт вулиці Степова с. 
Преображенка   

Поліпшення шляхового сполучення, 
швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт  вул. Лесі Українки  

смт Томаківка   

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт  вул. Центральна с. 

Чумаки   

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт  вул. Молодіжна с. 

Високе   

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт вул. Шкільна с. 

Михайлівка   

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт вул. Кисличуватська 

в с. Кисличувата   

Поліпшення шляхового сполучення, 

швидкого реагування аварійних служб 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Сільськогосподарська в с.Зоря  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 1200 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Калинова в с. Зоря  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги.  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Річкова в с.Зоря  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 1200 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Верхня в с.Настасівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів  – 728 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Зелена в с.Настасівка  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів  – 728 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Перемоги в с.Вищетарасівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів  – 842 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. Миру 
в с.Долинське  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 129 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. Нова 

в с.Весела Федорівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 58 чол. 



дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Перше Травня в с. Весела Федорівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 42 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Стадіонна в с.Топила  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 94 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Шевченка в с.Топила  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 86 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна в с. Мирове  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 
облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 47 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна в с. Стрюківка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів – 143 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна в с.Вищетарасівка  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 
споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів - 736 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Поштова в с. Зоря  

Кількість мешканців-бенефіціарів - 54 

чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Героїв Чорнобилю в с. Зоря  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги. Кількість 

мешканців-бенефіціарів - 56 чол. 

дороги Капітальний ремонт дороги С041906 
Шахта №7 – /Т-04-20/ км 1+997 – км 

9+175 

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

дороги Капітальний ремонт дороги С041920 

/Мирове – Високе – /Н-23// – Глухе – 

Новокиївка км 0+000 – км 20+940 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

каналізація Капітальний ремонт ділянки напірного 

каналізаційного колектору до полів 
фільтрації в смт Томаківка  

Поліпшення умов каналізування 10 

багатоквартирних будинків 

культура Капітальний ремонт будинку культури в с. 

Мирове, вул. Правобережна, 2  

Покращення умов для комфортного 

перебування 3400 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.  

культура Капітальний ремонт будинку культури 

(утеплення будівлі) с. Мирове, вул. 

Правобережна, 2  

Покращення умов для комфортного 

перебування 3400 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі. Ефективне використання 

енергоносіїв.  

освітлення Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Шевченка у смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 
зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 



освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по пров. Робітничий у смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Зарічна у смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Пушкіна у смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Кар’єрна смт Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 
зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Садова смт Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Ватутіна смт Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Комунальна смт 
Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 
зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Лесі Українки смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Січова смт Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Лікарняна смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Виконкомівська смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 
зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Незалежна смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Б.Хмельницького смт 

Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Казкова смт Томаківка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 
зменшення соціальної напруги громадян 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення с. Новокатьощино  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення с. Гарбузівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення в с. Садове  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення  в с. Грушеве  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення в с. Червоний Яр  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 
освітлення в с. Крутеньке  

Покращення вуличної інфраструктури, 
зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення в с. Чумаки  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення  по вул. Шосейна в с. Баркове  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення  по вул. Івана Франка в с. 

Баркове  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 



освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Шевченка в с. 

Преображенка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення  с. Кисличувата  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації 

охорона 

здоров’я 

Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без 

житла за адресою: смт Томаківка, вул. 

Шосейна, 11 

Поліпшення якості медичного 

обслуговування 7100 мешканців 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівель 

«Томаківської ЦРЛ» по вул. Шосейна, 22 в 
смт Томаківка  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  
міста у закладі охорони здоров’я. 

спорт Реконструкція та облаштування 

спортивного майданчика  Настасівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Мирівської сільської 

ради за адресою: с. Настасівка, вул. 

Гагаріна, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 214 дітей у 

навчально-виховному закладі. 

Покращення матеріальної бази закладу 

освіти.  

спорт Реконструкція стадіону Томаківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №1 по вул. Ватутіна, 7 в смт 

Томаківка 

Поліпшення умов для заняття спортом 

мешканців громади, 567 учнів школи  

спорт Реконструкція глядацьких трибун з 
улаштуванням навісу фізкультурно-

спортивного комплексу ім. А.Скорука по 

вул. Б.Хмельницького, 48-а в смт 

Томаківка  

Підвищення комфорту при спостеріганні 
за спортивними змаганнями 

спорт Реконструкція фізкультурно-спортивного 

комплексу ім. А.Скорука по вул. 

Б.Хмельницького, 48а в смт. Томаківка  

Поліпшення умов для заняття спортом 

мешканців громади, влаштування 

змагань 

ЦНАП Реконструкція адміністративної будівлі, 

шляхом збільшення площі на 250 кв.м, 

для облаштування фронт та бек офісів 
ЦНАПу Мирівської ОТГ 

Покращення надання сфери 

адміністративних послуг для 10000 

мешканців сільської ради.  

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Мирівської сільської ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

ЦНАП Капітальний ремонт приміщення будинку 

культури Виводівської територіальної 

громади під ЦНАП (у т.ч.ПКД) 

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного доступу 

усіх вікових груп населення для 

отримання якісних послуг 

школи Реконструкція недобудованого 

спортивного комплексу Томаківського 

НВК №1 смт Томаківка  

Поліпшення умов для заняття спортом 

14000 мешканців громади 

школи Будівництво їдальні на 48 місць 

Кисличуватської філії Томаківського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» № 1 

Томаківської селищної ради», по вул. 

Ювілейна, 1 в с.Кисличувата 

Створення належних  санітарно – 

гігієнічних  умов харчування для 110 

учнів   

школи Реконструкція котельні Томаківського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ» №1 

Томаківської селищної ради, по вул. 

Ватутіна, 7 

Створення належних умов для 

комфортного перебування у школі 567 

учням 

школи Реконструкція Томаківського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – ДНЗ №1 по вул. Ватутіна,7». 

Коригування 

Створення належних умов для 
комфортного перебування у школі 567 

учням 

школи Реконструкція системи теплопостачання 

Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

розташованої за адресою: с. 

Володимирівка, вул. Колгоспна, 1  

Створення належних умов для 

комфортного перебування у школі 120 

учнів 

школи Реконструкція системи теплопостачання 

Преображенської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за 

адресою: с. Преображенка, вул. Степова, 

27  

Створення належних умов для 

комфортного перебування у школі 156 

учнів 



школи Реконструкція системи теплопостачання 

Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за 

адресою: с. Чумаки, вул. Гагаріна, 7  

Створення належних умов для 

комфортного перебування у школі 161 

учня 

школи Реконструкція  шляхом проведення 

утеплення фасадів Томаківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2  за адресою:  смт Томаківка, 

вул. Хмельницького, 66а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування у школі 493 

учням 

школи Капітальний ремонт системи опалення у 

Настасівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Мирівської сільської ради за адресою: с. 

Настасівка, вул. Гагаріна, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 214 дітей у 
навчально-виховному закладі. Ефективне 

викоритсання енергоносіїів.  

школи Реконструкція водонапірної башти 

Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Мирівської сільської ради за адресою: с. 

Настасівка, вул. Гагаріна, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 214 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт (утеплення будівлі) 

«Зорянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

Мирівської сільської ради за адресою:  с-

ще Зоря, вул. Сільськогосподарська, 33 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 136 дітей у 

навчально-виховному закладі. Ефективне 

викоритсання енергоносіїів.  

школи Капітальний ремонт каналізаційної 

системи в Зорянському НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ»  Мирівської сільської ради за 

адресою:  с-ще Зоря, вул. 

Сільськогосподарська, 33 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 136 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт Вищетарасівської 

ЗОШ I-III ступенів  Мирівської сільської 

ради за адресою:  с. Вищетарасівка, вул. 

Горького, 7 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 270 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Зовнішнє утеплення стін Зорянського 
НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Мирівської 

сільської ради за адресою:  с-ще Зоря, 

вул. Сільськогосподарська, 33 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 136 дітей у 

навчально-виховному закладі. Ефективне 

використання енергоносіїів.  

школи Реконструкція Томаківського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – ДНЗ» № 1 по вул. Ватутіна, 

7  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція Виводівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів для створення двох дошкільних 

груп та реорганізацію в НВК  Мирівської 
сільської ради за адресою:  с.Виводове, 

вул. Надії Кулик, 11 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


