
     

 

 

  

 



 

Царичанський район знаходиться у північно-західній частині 

Дніпропетровської області і займає територію у 90293 га, або 2,8 % площі 

області. Розташований за 80 км від обласного центру та за 90 км від м. 

Новомосковськ. Відстань з півдня на північ – 35 км, зі сходу на захід –  33 км. 
Адміністративним центром району є селище міського типу Царичанка. Район 

поділено на 6 територіальних громад: 1 селищну, 3 сільських об’єднаних 

територіальних громад та 2 сільських ради. Крім смт Царичанка до складу 

району входить 48 сільських населених пунктів.  

 

Станом на 01.12.2018 населення району складає 26557 осіб. Надійшло на 

ринок праці протягом року 1015 осіб. Рівень безробіття складає 3%. 

Працевлаштовано 620 осіб.  

 

В районі діють п’ять промислових підприємств, а саме ПрАТ «Царичанський 

завод мінводи»; ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро»; 

Молочний цех ВАТ АКК «Придніпровський»; ТОВ «Завод сільгоспмашин»;  

КП «Факел» Царичанської районної ради. 

 

Основу агропромислового комплексу району становлять  

122 сільськогосподарських підприємств з різними формами власності та 

підпорядкування, у тому числі: фермерських господарств – 92, господарських 

товариств – 19, приватних підприємств – п’ять, державних підприємств – два, 

інших суб’єктів господарювання – чотири. 

Введено в експлуатацію 75 кв.м індивідуального житла. 

 

Станом на 01.12.2018 кількість суб’єктів малого підприємництва по району 

становить 990 одиниць, у тому числі діє 159 малих та середніх підприємства, 

та 826 фізичних осіб-підприємців.  

  



У районі здійснені заходи щодо проведення реформи децентралізації.  

За звітний період створені: 

2015 рік – Ляшківська та Могилівська сільські ОТГ; 

2016 рік – Царичанська селищна ОТГ; 

2017 рік – Китайгородська сільська ОТГ. 
 

З метою забезпечення дітей Царичанського району освітніми послугами в 

районі функціонує 13 дошкільних, один опорний заклад і дві філії,  

12 загальноосвітніх закладів, 1 НВК, 2 позашкільних заклади та 

КЗ«Царичанський інклюзивно-ресурсний центр» Царичанської селищної 

ради. Кваліфіковані кадри для села готує Царичанський аграрний 

професійний ліцей.  

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в Царичанському районі у 2017-2018 роках створено один 

опорний навчальний заклад – Царичанська ЗОШ І-ІІІ ст. з Царичанською та 

Лисківською філіями І-ІІ ступенів. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти керівництвом району організоване 

інклюзивне навчання на базі Царичанської ЗОШ І-ІІ ступенів та навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

ДНЗ»; За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних 

закладів та дитячих садків: це придбання предметів довготривалого 

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

цьому є підтвердження вже сьогодні:  
 У Рудківській ЗОШ І-ІІ ступенів здійснено капітальний ремонт будівлі 

на суму 650,8 тис. грн та відкрито НВК «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів – ДНЗ». У населеному пункті він був відсутній 

понад 25 років. 

 Реалізовано проект «Енергозберігаючі заходи» на суму 469,0 тис. грн у 

ДНЗ "Сонечко" та відкрито додаткову групу на 20 місць у с. Прядівка. 

 Проведено будівництво дошкільного закладу освіти «Калинка» на  

75 місць у с. Ляшківка на загальну суму 11663,0 тис. грн. До завершення 

будівництва ДНЗ «Калинка» особливо гостро стояла проблема 

забезпечення якісними освітніми послугами дітей дошкільного віку. 

 На етапі завершення капітальний ремонт із заміни вікон у 

«Могилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу 



І.М.Шишканя», на що виділено 754,0 тис. грн; капітальний ремонт 

Царичанської та Ляшківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Це тільки початок оновлення освітнього простору, адже заплановано ряд 

заходів для приведення структури системи загальної середньої освіти 

Царичанського району у відповідність із соціальними запитами громадян на 

якісну освіту.  

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

ремонти закладів освіти витрачено: 2015 рік – 6216,0 тис. грн; 2016 рік – 

43556,0 тис. грн (що більше у 7 разів у порівнянні з 2015 роком); 2017 рік – 

2078,0 тис. грн; 2018 рік –  12051,0 тис. грн. 

 

У Царичанському районі знаходиться 2 медичних заклади: комунальний 

неприбутковий заклад «Царичанський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Царичанської селищної ради з 6 лікарськими амбулаторіями 

ЗПСМ та 15 фельшеро-акушерськими пунктами на засадах сімейної 

медицини. (до 90% всіх звернень); комунальний заклад «Царичанська 

центральна районна лікарня» ДОР (надання кваліфікованої вторинної 

допомоги населенню району),  

За звітний період виконані поточні ремонти по заміні підлоги, вікон, дверей, 

покрівель, стації водопостачання та котелень на 22-х об’єктах охорони 

здоров’я району, використано близько 2118,0 тис. гривень. 

В районі діє районна Програма «Здоров’я населення Приорілля на  

2016-2020 роки», на заходи якої виділені кошти на 2018 рік в сумі 580,5 тис. 

грн у тому числі для надання стаціонарної допомоги учасникам АТО (на 

медикаменти 10,0 тис. грн). За звітний період 9 учасників АТО пройшли курс 

санітарно-курортного лікування та психологічної реабілітації лікування в 

комунальному закладі «Царичанська центральна районна лікарня» 

Дніпропетровської обласної ради, використано 72,7 тис. грн. 

 

Зміцнення здоров’я мешканців територіальних громад практикується через 

засоби фізичного виховання та спорт, а саме: забезпечено функціонування 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос», КЗ «Царичанська дитячо-

юнацька спортивна школа» Царичанської селищної ради, та фізкультурно-

спортивного клубу «Мир»; облаштовано 65 дитячих спортивних майданчики;  

обладнано 14 спортивних зали в загально-освітніх закладах району; десять 

футбольних полів.  

 

Розвитку духовності сприяють 39 закладів культури, серед яких: комунальний 

клубний заклад «Центр культури та дозвілля» Царичанської селищної ради; 

КЗ культури «Царичанська центральна бібліотека» Царичанської селищної 

ради; комунальний позашкільний навчальний заклад «Царичанська школа 

естетичного виховання» Царичанської селищної ради; КЗ культури 



«Комплексний музей історії» Царичанської селищної ради; 15 сільських 

бібліотек; 19 клубних закладів (14 сільських Будинків культури та п'ять 

сільських клубів). Функціонує інтернет-центр у приміщенні КЗК «Царичанська 

центральна бібліотека» Царичанської селищної ради у рамках проекту 

програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг із 

використанням вільного доступу  до Інтернету». 

 За 2014-2018 роки на галузь культури було використано з усіх джерел 

фінансування кошти у сумі 8889,0 тис. грн. 

 У 2017-2018 роках для покращення організованого культурного 

дозвілля 300 мешканців села Залелія Ляшківської сільської ради було 

реалізовано проект «Капітальний ремонт Залеліївського сільського 

Будинку культури по вулиці Чкалова, 8а,» за кошти державного та 

обласного бюджетів  

 

У звітному періоді реалізовані проекти з водопостачання, які профінансовані 

у сумі 8 726,0 тис. грн.  

 У 2014-2016 роках виконання робіт по об'єкту «Система 

водопостачання південної частини смт Царичанка– реконструкція» 

по заміні 3,9 км водопровідної мережі на суму 2715,0 тис. грн за рахунок 

коштів усіх бюджетів. Реалізація проекту дозволила задовольнити 

потреби населення централізованим водопостачанням, а саме дало 

змогу забезпечити питною водою більш як 300 жителів селища.   

У 2017-2018 роках було здійснено реконструкцію системи водопостачання 

західної та східної частин с. Бабайківка проектною потужністю 3,2 км на 

загальну суму 3 186,0 тис. грн, що поліпшило умови проживання більш як  

200 мешканців зазначеного села. 

 

За 2014-2018 роки у районі відтворено електричну мережу зовнішнього 

освітлення з енергозберігаючим устаткуванням центральних та 

густонаселених вулиць, на яких, крім того, знаходяться адміністративні 

приміщення та заклади соціально-культурної сфери. Освоєно коштів 

державного та місцевих бюджетів у сумі 6635,0 тис. грн. 

 

В 2016 році в рамках енергозберігаючих заходів та енергонезалежності, з 

метою економії блакитного палива в одній газовій котельні (Царичанської 

ЦРЛ) встановлений додатково твердопаливний котел.   

 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

здійснено реконструкцію очисних споруд каналізації смт Царичанка.  

За 2016-2017 роки освоєно близько 14,5 млн грн. 

 



Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання, 

збереження існуючої вулично-дорожньої мережі протягом 2014-2018 років 

у районі виконано капітальний ремонт доріг комунальної власності на суму    

6818,0 тис. грн за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

 

Основу агропромислового комплексу району становлять  

122 сільськогосподарських підприємств з різними формами власності та 

підпорядкування, у тому числі: фермерських господарств – 92, господарських 

товариств – 19, приватних підприємств – п’ять, державних підприємств – 2, 

інших суб’єктів господарювання – 4. 

Сільськогосподарськими підприємствами району у 2015 році на придбання 

сільськогосподарської техніки інвестовано – 25,6 млн грн, а саме всього 

придбано – 6 одиниць, в т.ч. 4 трактори та 2 кукурудзозбиральних комбайнів.  

 За період 2016-2018 роки значні кошти у відновлення зрошувальних 

земель сільськогосподарського призначення вкладено дирекцією 

ФГ «Нове», а саме близько 9,0 млн грн, 5 новостворених робочих місць. 

 У 2017 році створено новий сільськогосподарський кооператив  

СОК «Перший ягідний» по вирощуванню полуниці, малини та 

винограду. 8 новостворених робочих місць. 

 У 2016 році завершена реконструкція тваринницького приміщення  

для утримання свиноматок в дочірньому підприємстві «Націонал 

плюс». Вкладено власних коштів у сумі 750,0 тис. грн. 6 новостворених 

робочих місць. 

 

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

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 55 адміністративних послуг.  

 

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 180 учасників 

АТО. Всього на квартирний облік поставлено 49 учасників АТО. Надано 

земельні ділянки у власність у межах норм безоплатної приватизації  

85 учасникам АТО. Для двох членів сімей загиблих бійців придбано два 

будинки в смт Царичанка району та м. Полтава. 

  



 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦАРИЧАНСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

В 2017 році Царичанська школа стала опорною, тепер там навчаться діти з 

інших сіл громади. Але самій будівлі понад 40 років, і вона давно потребувала 

капітального ремонту. 

Вже відремонтували основний корпус Царичанської школи, пришкільний 

інтернат та майстерні. У приміщеннях замінили покрівлю, яка протікала, 

систему опалення, підлогу, встановили нові двері та вікна. Замінили системи 

вентиляції у спортзалі та їдальні. 

  
У реконструйовану школу завезли сучасні меблі, комп’ютери, а також сім 

мультимедійних комплексів. 

У новому навчальному році там також запрацювали гуртки робототехніки та 

астрономії – для цього облаштували спеціальний кабінет. 

Будівлю, яка давно потребувала реконструкції, осучаснили коштами 

обласного бюджету.  

 

ВІДКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ГРУПИ НВК «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІ СТУПЕНІВ – ДНЗ» РУДКІВСЬКОЇ ЗОШ 

 
Освоєно – 600,0 тис. грн коштів обласного бюджету та 450,9 тис. грн – 

місцевого бюджету.  



У вересні 2015 року розпочала свою діяльність дошкільна група навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» на базі Рудківської ЗОШ І-ІІ ступенів на  

25 місць. Для села Рудка це соціально значущий проект, так як дошкільний 

заклад був відсутній понад 25 років.  

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«КАЛИНКА» У СЕЛІ ЛЯШКІВКА 

  
Загальна  кошторисна вартість 11,6 млн грн (обласний бюджет).  

У травні 2017 року проведено будівництво дошкільного закладу освіти на  

75 місць у с. Ляшківка за проектом: «Незавершене будівництво клуба                           

(ІІ черга) за адресою: с. Ляшківка під дитячий дошкільний заклад». Нове 

будівництво». До завершення будівництва ДНЗ «Калинка» особливо гостро 

стояла проблема забезпеченості якісними освітніми послугами дітей 

дошкільного віку. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАЛЕЛІЇВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 

БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

 
Загальна кошторисна вартість складає 6,5 млн грн (кошти державного та 

обласного бюджетів).  

У 2017-2018 роках для покращення організованого культурного дозвілля  

300 мешканців села Залелія Ляшківської громади було виконано проект 



«Капітальний ремонт Залеліївського сільського Будинку культури по вулиці 

Чкалова, 8а». Реалізація проекту покращить умови праці персоналу 

сільського будинку культури, забезпечить комфортне перебування 

відвідувачів, створить належні умови для проведення культурно-масових 

заходів. Покращення естетичного вигляду будівлі позитивно вплине на 

перспективу розширення роботи закладу та створення нових творчих 

колективів і клубних формувань, сприятиме залученню широких мас 

населення до участі у формуванні культурного простору. Все це сприятиме 

духовно-естетичному розвитку населення села. 

 

ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

У СЕЛІ ЛЯШКІВКА 

  
В 2017 році відкрито центр надання адміністративних послуг за спонсорські 

кошти у сумі 441,0 тис. грн. Приміщення знаходиться в центральній частині 

села Ляшківка. Створення центру стало можливим завдяки участі та перемозі 

Ляшківської громади в проекті німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ «Реформа управління на сході України». 

Результатом впровадження даного проекту є покращення доступності та 

якості надання майже 50 адміністративних послуг для фізичних та юридичних 

осіб, збільшення кількості адміністративних послуг. Забезпечення надання 

соціальних послуг 2755 мешканцям громади. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ З ВОДОПОСТАЧАННЯ СМТ ЦАРИЧАНКА  

ТА СЕЛА БАБАЙКІВКА 

У звітному періоді у галузі житлово-комунального господарства реалізовані 

проекти з водопостачання, які профінансовані у сумі 8,7 млн грн.  

У 2014-2016 роках виконання робіт по об'єкту «Система водопостачання 

південної частини смт Царичанка – реконструкція» по заміні 3,9 км 

водопровідної мережі на суму 2,7 млн грн за рахунок коштів усіх бюджетів. 

Реалізація проекту дозволила задовольнити потреби населення 

централізованим водопостачанням, а саме дало змогу забезпечити питною 

водою більш як  300 жителів селища.   



  
У 2017-2018 роках було здійснено реконструкцію системи водопостачання 

західної та східної частин с. Бабайківка проектною потужністю 3,2 км на 

загальну суму 3,2 млн грн, що поліпшило умови проживання більш як  

200 мешканців зазначеного села. 

 

ПЕРШИЙ ЯГІДНИЙ КООПЕРАТИВ  

 
Перший ягідний кооператив створили у Могилівській ОТГ. Тут вирощують 

малину, полуницю, ожину, лохину, смородину, аґрус, 7 сортів винограду та 

плодово-ягідні саджанці. «Ягідним» досвідом зацікавилися інші громади 

регіону. У кооператив об’єдналися 12 підприємців. Назвали його «Перший 

ягідний». Загальна ягідна площа – 30 гектарів. Підприємці, об’єднавшись, 

одразу провели агроаудит. Кажуть, одноосібне підприємство про таке навіть 

і мріяти не могло. За програмою співфінансування планують збудувати 

морозильну камеру, яка дозволить охолоджувати до чотирьох тонн ягід 

щодобово. Цього сезону «Перший ягідний» спробує виробити пробну 

партію джемів. Але спершу, кажуть в кооперативі, треба створити логотип і 

зареєструвати власний бренд. Є також ідея відродити  в районі ягідний 

фестиваль. Міркують, в якому місяці його краще проводити, щоб 

представити на ньому одразу кілька ягід та продукцію з них. У планах – 

створити ягідний кластер. Він має об’єднати кооперативні підприємства 

Могилівської, Новоолександрівської, Солонянської та Саксаганської громад 

області. 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

  
Протягом 2014-2018 років у районі для збереження існуючої вулично-

дорожньої мережі проведено капітальний ремонт доріг комунальної 

власності на суму 6,8 млн грн за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів. 

 

ВІДТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО  

ОСВІТЛЕННЯ З ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИМ УСТАТКУВАННЯМ 

  
На реалізацію проектів освоєно коштів державного та місцевих бюджетів у 

сумі 6,6 млн грн.  

За 2014-2018 роки у районі відтворено електричну мережу зовнішнього 

освітлення з енергозберігаючим устаткуванням центральних та 

густонаселених вулиць, на яких, крім того, знаходяться адміністративні 

приміщення та заклади соціально-культурної сфери.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ АПТЕКИ В СМТ ЦАРИЧАНКА  

ПІД 10-ТИ КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

Для нарощення темпів введення в експлуатацію житла та поліпшення 

житлових умов у 2016-2018 роках проведено підрядною організацією, 

визначеною управлінням капітального будівництва облдержадміністрації, 

реконструкції двоповерхової будівлі аптеки в смт Царичанка під 10-ти 

квартирний житловий будинок площею 615,7 м2 для учасників АТО та сімей, 

члени яких перебувають на квартирному обліку (проект «Реконструкція 

аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської 

дивізії, 12 в смт Царичанка»). 

 



 
У поточному році планується введення в експлуатацію зазначеного 

житлового будинку, результатом чого буде покращення житлових умов 

проживання для 10 сімей. За проектом облагородять і прибудинкову 

територію, облаштують дитячий майданчик. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ККЗ "ЛЯШКІВСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" 

 
Загальна кошторисна вартість 1,4 млн грн (кошти державного та місцевого 

бюджетів). У сфері благоустрою населених пунктів у 2017 році здійснено 

реконструкцію прилеглої території ККЗ «Ляшківський сільський будинок 

культури» за адресою: вул. Центральна, 1, с.Ляшківка. 

 

 

Основною метою є примноження економічного потенціалу району, 

забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями 

розвитку території:  

 



Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті; 

підвищення рівня та якості життя мешканців району. 

 

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою 

соціальної політики району. Цей напрям передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території району умов щодо 

якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного 

забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію 

діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, 

впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад. 

 

Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення 

системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та 

комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення 

якісного функціонування навчального процесу, формування та розвиток 

туристичних продуктів: історичного, пізнавального та екологічного туризму. 

 

У порівнянні з іншими районами області стан навколишнього природного 

середовища Царичанського району можна охарактеризувати, як 

задовільний, оскільки на його території відсутні підприємства важкої 

промисловості.  

 

Разом з тим екологічна політика району спрямована на створення умов для 

поліпшення стану довкілля, збереження безпечної для існування живої та 

неживої природи навколишнього середовища,  на досягнення гармонійної 

взаємодії суспільства і природи, на охорону, раціональне використання 

природних ресурсів. 

 

 

 
1. Будівництво та реконструкція 7,2 км водопровідних мереж для поліпшення 

якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з 

централізованого водопостачання близько 1,0 тис. осіб, з них близько  

500 осіб у сільській місцевості:  

 Будівництво системи водопостачання с. Турове на суму – 2965,0 тис. 

грн; 



 Будівництво системи водопостачання с. Дубове на суму – 3514,8 тис. 

грн; 

 Будівництво водопровідної мережі по вулицях Селянській та Діброва в 

смт Царичанка на суму – 1137,7 тис. грн. 

2. Виконання ремонту 138,1 тис. м2 доріг комунальної власності за рахунок 

коштів обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму 198,2 млн 

грн, у тому числі: 

 капітальний ремонт дороги центральної частини в с. Прядівка, 

Царичанської селищної ради; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Царичанська в смт Царичанка, 

Царичанської селищної ради; 

 капітальний ремонт вулиці Молодіжна в с. Залелія, Ляшківської 

сільської ради. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 49,9 млн грн, в т.ч. : 

у закладах освіти – на 37,2 млн грн, у тому числі: 

  реконструкція системи опалення Ляшківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

300 місць в с. Ляшківка Ляшківської сільської ради – 4373,7 тис. грн; 

  реконструкція теплових мереж з влаштуванням твердопаливної 

котельні для опалення Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу І.М.Шишканя Могилівської сільської ради –  

2045,9 тис. грн; 

 Реконструкція будівлі під розміщення ДНЗ с. Лисківка,  

вул. Центральна, 22а  Царичанської селищної ради – 2715,4 тис. грн. 

 «Сучасна школа: енергозберігаючі заходи у Могилівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М.Шишканя з реконструкцією 

покрівлі, заміною вікон та дверей на металопластикові та 

установлення сонячних батарей» – 8980,7 тис. грн; 

у закладах культури: 

 Утеплення фасаду будинку культури с. Ляшківка Ляшківської сільської 

ради – 3465,0 тис. грн. 

 

забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами до 

освіти; 

здійснення стовідсоткового підвезення учнів та вчителів у населених пунктах 

району до місця навчання та у зворотному напрямку;  

забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів державного 

бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

оновлення навчально-комп’ютерних класів у загальноосвітніх навчальних 

закладах  та забезпечення підключені до мережі Інтернет; 

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів на базі агроліцею відповідно до 



потреб регіонального ринку праці; 

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; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних 

громад району, а саме:  

 капітальний ремонт Зорянського будинку культури Могилівської 

сільської ради – 1152,5 тис. грн; та Китайгородського СБК 

Китайгородської сільської ради – 1100,0 тис. грн.   

 реконструкція будівлі Могилівського СБК Могилівської сільської ради – 

7000,0 тис. грн. 

 

Ліквідація стихійних звалищ побутових відходів шляхом організованого 

вивозу сміття:  

 придбання сміттєвозу ГАЗ 3309 МБЗ-7,5 за рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 1500,0 тис. грн Ляшківською сільською 

радою громади.  

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів району. 

Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та 

тваринних ресурсів. 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЛИСКІВСЬКОГО ДНЗ 

 



Реалізація даного проекту дозволить впровадити державну політику у сфері 

освіти для задоволення потреб населення села Лисківка та прилеглих до 

нього сіл. На сьогодні в Царичанській селищній раді в черзі  знаходиться  

40 сімей, які потребують влаштування своїх дітей в дитячий садок. Після 

реконструкції буде облаштовано 30 місць для дошкільного виховання, а 

також буде здійснено оновлення приміщення ДНЗ для  комфортного 

навчання та зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів 

закладу. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПРЯДІВСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ  

ПІД ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 
Під час реконструкції враховується одна з обов’язкових умов – тепло й 

комфорт у класах. Енергомодернізація збільшує строк експлуатації будівлі, 

оновлює її зовнішній вид та сприяє створенню комфортних умов 

перебування дітей. Облаштування прилеглої території з використання 

сучасних технологій  ландшафтного дизайну. 

Реалізація даного проекту забезпечить створення належних умов для 

всебічного та повноцінного розвитку 480 дітей. 

 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ У МОГИЛІВСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 
Демонтаж існуючої покрівлі та встановлення нової – шатрової скатної. 

Заміна 65 дерев'яних віконних блоків та семи дверних блоків на 



металопластикові, заміна системи опалення, встановлення сонячних 

батарей. Цілі проекту – створення сонячної системи резервного живлення, а 

саме втілення сучасних енергозберігаючих технологій та використання 

альтернативних джерел виробництва електроенергії. Соціальний ефект – 

покращення умов функціонування загальноосвітнього навчального закладу 

на 689 місць.  

 

БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ НА 1-2 ЛІКАРЯ З ЖИТЛОМ  

У СЕЛІ БАБАЙКІВКА 

 
Приміщення амбулаторій буде складатися з двох частин: робоче місце 

сімейного лікаря та житлова зона лікаря. Лікарю не потрібно буде 

добиратися на робоче місце, а хворий, який потребує допомоги зможе 

звернутися до нього, як вдень, так і вночі, бо буде знати де лікар проживає.  

Надання якісної медичної допомоги 1638 особам села Прядівка та  

1218 мешканцям села Бабайківка.   

 

СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ ВИПЛАТИ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ 

 
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації 

перебуває більш, як 58% осіб різних верств населення, яким надаються 

соціальні послуги. Контингент отримувачів соціальних допомог постійно 

збільшується, щоденно звертаються близько 70 громадян.  

Мета проекту: створення на базі управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації відділу виплати усіх видів соціальних допомог значно 



прискорить строки отримання громадянами усіх виплат та забезпечить 

оперативне і якісне надання комплексу соціальних послуг. Соціальний ефект 

– в максимально стислі строки отримання громадянами району соціальних 

виплати, зменшення соціальної напруги та посилення соціального захисту 

вразливих категорій громадян. Для реалізації проекту необхідне 

забезпечення комп’ютерною технікою та витратними матеріалами – 100 тис. 

грн. за рахунок місцевого бюджету. 

 

СТВОРЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ АДАПТАЦІЇ «ІННОВАЦІЯ» 

  
Ремонт та облаштування кімнат приміщення на 10 ліжкомісць. 

Соціальний ефект – Облаштування системи опалення. Заміна вікон та дверей 

на металопластикові. Покращення рівня надання соціальних послуг з 

урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб, учасників АТО, 

внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, інвалідів та людей, які 

опинилися в складних життєвих умовах. Створення умов для адаптації 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. 

 

СТВОРЕННЯ «ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН» МОГИЛІВСЬКОЇ ОТГ 

 
Будівництво окремого приміщення, в якому будуть розміщені пожежно-

рятувальна команда, швидка медична допомога, пункт охорони 

правопорядку. Такий підхід дозволяє швидше реагувати на ситуацію й 

забезпечити 20-хвилинну доступність до місця надзвичайної події. Це 

інвестиція у безпеку громади, а відтак врятовані людські життя та збережене 

майно. Центр безпеки громадян Могилівської ОТГ буде обслуговувати понад 

5 тисяч громадян. 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗОН 

ВІДПОЧИНКУ В ПАРКОВІЙ ЗОНІ СМТ ЦАРИЧАНКА 

Цілі проекту: утримання в належному стані центральної площі смт 

Царичанка, дотримання правил благоустрою території населеного пункту, 

санітарного очищення та його озеленення. 

Соціальний ефект – організація належного утримання та раціонального 

використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів історико-

культурного та іншого. Орієнтовна кількість користувачів послуг 27,0 тис. 

працездатних та непрацездатних осіб. 

 
Реалізація проекту передбачається за рахунок коштів обласного та місцевого 

бюджетів. Загальна кошторисна вартість проекту 21,0 млн грн. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОПЛЕКСУ СТАДІОНУ 

«ДІБРОВА» В СМТ. ЦАРИЧАНКА 

 
Передбачено ремонт даху, фасаду, внутрішніх приміщень, системи опалення 

та прилеглої території. Цілі проектів – розвиток культурно-дозвільної та 

спортивної діяльності,  забезпечення умов різностороннього розвитку дітей, 

молоді та дорослого населення Царичанської громади. Орієнтовна кількість 

отримувачів послуг – 27,0 тис. осіб. Соціальний ефект – зміцнення здоров'я 

населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, 

розвиток видів спорту у районі. 

  



ДОДАТОК 

 
водопостачан-

ня 

Будівництво системи водопостачання с. 

Турове Царичанської селищної ради   

Забезпечення якісним водопостачанням 

190 мешканців територіальної громади 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво системи водопостачання с. 

Дубове Царичанської селищної ради  

Забезпечення якісним водопостачанням 

300 мешканців територіальної громади 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі по 

вул. Селянській в смт Царичанка  

Забезпечення якісним водопостачанням 

5000 мешканців територіальної громади 

району.  

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі по 

вул. Діброва в смт Царичанка  

Забезпечення якісним водопостачанням 

2500 мешканців територіальної громади 

району.  

дитячі садки Реконструкція будівлі під розміщення 

ДНЗ с. Лисківка, Царичанської селищної 

ради  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 150 дітей у 

дошкільному навчально-виховному 

закладі.  

дороги Капітальний ремонт дороги центральної 

частини в с. Прядівка Царичанської 

селищної ради 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, 

організації та безпеки руху. Орієнтовна 

кількість отримувачів вигод – 1700 осіб 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Царичанська в смт Царичанка 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, 

організації та безпеки руху. Орієнтовна 

кількість отримувачів вигод – 7000 осіб 

дороги Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. 

Залелія, Ляшківської сільської ради  

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, 
організації та безпеки руху. Орієнтовна 

кількість отримувачів вигод – 400 осіб 

культура Утеплення фасаду будинку культури за 

адресою: с. Ляшківка, вул. Центральна, 1, 

Ляшківської сільської ради  

Покращення умов для комфортного 

відпочинку 1120 мешканців сільської 

ради.  

культура капітальний ремонт Зорянського  

будинку культури за адресою: с. Могилів, 

вул. Центральна, 64, Могилівської 

сільської ради  

Покращення умов для комфортного 

відпочинку 300 мешканців сільської ради.   

культура Реконструкція будівлі Могилівського 
сільського будинку культури за адресою: 

с. Могилів, вул. Дніпропетровська, 1, 

Могилівської сільської ради  

Покращення умов для комфортного 
відпочинку 3900 мешканців сільської 

ради.  

освітлення Реконструкція (1,7 км) мережі вуличного 

освітлення с. Дубове по вул. Миру 

Царичанської селищної ради  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод – 

300 осіб  

освітлення Реконструкція (1км) мереж зовнішнього 

освітлення вулиць в с. Лозуватка 

Ляшківської сільської ради 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації. 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод – 
250 осіб 

освітлення Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення частини вул. Центральна (2,26 

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 



км) в с.Могилів  Могилівської сільської 

ради 

територіальної громади району. 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод – 

2000 осіб 

охорона 

здоров’я 

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з 

житлом за адресою: с. Прядівка, вул. 

Центральна, 41 б 

Проект направлений на вирішення 

нагальної  проблеми  -  

укомплектованості медпрацівниками 

закладів охорони здоров’я району із 

забезпеченням житла, особливо  у 
сільській місцевості та надання якісних 

медичних послуг для 1638 осіб. 

охорона 

здоров’я 

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря з 

житлом за адресою: с. Бабайківка, вул. 

Центральна, 46  

Проект направлений на вирішення 

нагальної  проблеми  - 

укомплектованості медпрацівниками 

закладів охорони здоров’я району із 

забезпеченням житла, особливо  у 

сільській місцевості  та надання якісних 

медичних послуг для 1218 осіб 

охорона 
здоров’я 

Капітальний ремонт амбулаторії в 
с.Ляшківка  

Створення належних умов для 
комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

спорт Реконструкція стадіону «Діброва» за 

адресою: смт. Царичанка, вул. 

Царичанська, 42-В 

Забезпечення умов різностороннього 

розвитку 7000 дітей, молоді та дорослого 

населення Царичанського району.  

спорт Реконструкція глядацьких трибун з 

улаштуванням навісу стадіону «Діброва» 

за адресою: смт. Царичанка, вул. 

Царичанська, 42-В 

Забезпечення умов різностороннього 

розвитку 7000 дітей, молоді та дорослого 

населення Царичанського району.  

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 
Китайгородської сільської ради 

Покращення умов надання державних 
послуг 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Царичанської селищної ради  

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Реконструкція будівлі Прядівської 

амбулаторії ЗПСМ під ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

облаштуванням прилеглої території, с. 

Прядівка, Царичанської селищної ради 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 480 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Сучасна школа: енергозберігаючі заходи 

у Могилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

Героя Радянського Союзу І.М.Шишканя з 
реконструкцією покрівлі, заміною вікон 

та дверей на металопластикові та 

установлення сонячних батарей за 

адресою: с.Могилів, вул. Костичева, 1, 

Могилівської сільської ради  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 689 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Капітальний ремонт Ляшківської ЗОШ I-III 

ступенів за адресою: с.Ляшківка, вул. 

Центральна, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт Царичанської ЗОШ І-

ІІІ ступенів в смт Царичанка по вул. 
Соборна, 40а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція стадіону та елементів 

благоустрою Царичанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів в смт Царичанка, вул. Соборна, 

40а  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


