
     

 

 



 

Широківський район – адміністративно-територіальна одиниця на 

південному заході Дніпропетровської області України. Є південним 

приміським районом Кривого Рогу. У його центрі лежить Інгулецький район 

міста Кривий Ріг. Районний центр: Широке. З півночі на південь районом 

протікає річка Інгулець.  
 

На території 1214 кв. км (3,8% площі Дніпропетровської області) на 01 жовтня 

2018 року мешкають 26435 осіб, що становить 0,83% населення 

Дніпропетровщини. Густота населення – майже 22 особи на один квадратний 

кілометр (середня по Україні – 75,2, середня по області – 101,6).  

Усього в районі налічується 68 населених пунктів, у тому числі:  

1 селище міського типу та 67 сіл. Кількість безробітних по району – 531 особа. 
 

Промисловий комплекс району представлений 2 підприємствами:  

ПАТ «Агропромтехніка»; КП «Фрунзенське ЖКП». 
 

Понад 77% площі району зайнято під сільськогосподарські угіддя (93,9 тис. 

га). В агропромисловому комплексі району діє 190 сільськогосподарських 

об’єктів виробничого призначення, у тому числі: 24 господарські товариства, 

14 приватних підприємств, 3 державні підприємства, 148 селянських 

фермерських господарств. Основною галуззю сільського господарства 

району є рослинництво (зернові, зернобобові та олійні культури).  
 

У Широківському районі протягом січня-вересня 2018 року прийнято в 

експлуатацію 145 м2 загальної площі житла. У 2017 році – 0, у 2016 році –  

735 м2 загальної площі житла, що становить 65,4 % площі, прийнятої в 

експлуатацію у 2015 році. 
 

Кількість малих підприємств Широківського району у 2017 році згідно 

статистичних даних становила 227 одиниць. Кількість найманих працівників 

у малому підприємництві у 2017 році склала 920 осіб, на кінець 2018 року 

залишиться на даному рівні. У 2019 році прогнозується їх збільшення до  

930 осіб, до 940 осіб у 2020 році. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


 

Адміністративно-територіально району поділяється на 4 об’єднані 

територіальні громади: Широківська селищна рада, Гречаноподівська 

сільська рада, Карпівська сільська рада, Новолатівська сільська рада, а також 

станом на 01.12.2018 в районі є 2 сільські ради: Андріївська та 

Олександрівська, які не ввійшли до об'єднаних громад.  

З початку 2019 року Олександрівська сільська рада, відповідно до Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ввійде до 

складу Гречаноподівської сільської ради. 

 

На початок 2018/19 навчального року у районі функціонує 14 середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів, 11 дошкільних закладів освіти та  

1 навчально-виховний комплекс. 

З метою впровадження освітньої реформи у 2016 році створено опорний  

КЗ «Карпівська СЗОШ І-ІІІ ступенів» та 2 філії опорного закладу: Тихоставська 

та Червонівська.  

За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей, утеплення стін тощо. І цьому є 

підтвердження вже сьогодні: 

 придбано автобус для опорно-комунального закладу Карпівська СЗШ І-

ІІІ ступеня за 1813,0 тис. грн; 

 проведені капітальні ремонти спортивних залів у Широківській СЗШ 

№1 і  №2 та Степівській СЗШ на суму 726,9 тис. грн.; 

 облаштоване поле для міні-футболу в Широківській СЗШ №2, на що 

витрачено 704,2 тис. грн; 

 проведений капітальний ремонт системи опалення з переведенням 

джерела теплопостачання на альтернативні види палива у 

Зеленобалківськом НВК на суму 2089,9 тис. грн; 

 проведені ремонти покрівель будівель Новолатівської, Карпівської 

СЗШ, Зеленобалківському НВК, Новолатівського ДНЗ, Тихоставської 

НСЗШ на суму 3627,8 тис. грн; 

 проведені капітальні та поточні ремонти із заміни вікон у 

Карпівській, Новолатівській, Степівській, Калинівській, Водянській 

СЗШ, Зеленобалківському та Миролюбівському НВК, на що виділено 

1910,9 тис. грн. Це тільки початок оновлення освітнього простору, 

адже заплановано ряд заходів для приведення структури системи 

загальної середньої освіти району у відповідність із соціальними 

запитами громадян на якісну освіту.  

 Загалом же за звітний період 2014-2018 років на капітальні та 

поточні ремонти закладів освіти витрачено близько: 2014 рік –  



780,4 тис. грн; 2015 рік – 2157,8 тис. грн; 2016 рік – 3801,6 тис. грн, 

2017 рік – 6771,7 тис. грн, 2018 рік – 8154,4 тис. грн (що більше у  

10 разів у порівнянні з 2014 роком). 
 

З метою забезпечення рівня доступності населення до медичних послуг та 

ефективного їх обслуговування у районі функціонує комунальний заклад 

«Широківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної 

ради»; комунальний некомерційний заклад «Широківський центр первинної 

медичної допомоги» до складу якого входять: 18 фельдшерських пунктів та  

7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.   

За звітний період виконані поточні та капітальні ремонти на 5-ти об’єктах 

охорони здоров’я району, використано близько 3000,0 тис. грн: 

 розпочато будівництво амбулаторії в с.Шестірня; 

 проведено капітальний ремонт Розівського і Зеленогайського 

фельдшерського пунктів, амбулаторії в с.Карпівка та поточний 

ремонт Андріївської амбулаторії на загальну суму 1318,1 тис. грн. 

В рамках реалізації заходів районної програми «Здоров’я населення 

Широківщини на 2016-2019 роки» протягом 11 місяців 2018 року кошти 

районного бюджету при плані 1020,0 тис. грн були використані в сумі   

782,2 тис. грн (76,7% до запланованого за 11 міс 2018 року). 
 

За кошти обласного, місцевого бюджетів, а також спонсорських коштів з 

метою популяризації спорту та здорового способу життя у 2014-2018 роках 

в Широківському районі встановлено 32 спортивні чи ігрові майданчики. 
 

Розвитку духовності сприяють 24 бібліотеки, 11 будинків культури, 2 музеї,  

9 сільських клубів та 1 школа мистецтв. 

 У звітному періоді реалізовано проекти «Капітальний ремонт 

приміщення Миролюбівського сільського клубу в с.Миролюбівка», 

використано 1308,8 тис. грн коштів місцевого бюджету,  

«Капітальний ремонт Інгулецького сільського будинку культури» – 

848,2 тис.грн. та «Капітальний ремонт фасаду приміщення 

РКППСМНЗ «Широківська районна школа мистецтв» – 200,0 тис. грн 

з обласного бюджету. 

 На виконання заходів з енергозбереження проведено капітальний 

ремонт даху Карпівського сільського будинку культури –  

684,1 тис.грн., капітальний ремонт будівлі по заміні вікон в  

КЗК «Тихоставський сільський клуб» – 292,3 тис. грн. 

Всього на проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури за 

2014-2018 роки використано 9834,9 тис. грн. 

 

 

 



 З метою забезпечення централізованим водопостачанням населення 

сільської місцевості, в районі реалізовані проекти з будівництва 

підвідних водогонів до населених пуктів Благодатнівської та 

Андрівської сільських рад, протяжністю відповідно 21,7 км та 12,4 км 

із залученням коштів обласного бюджету в сумі 52,9 млн грн.  

 За рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 18,9 млн грн здійснено 

нове  будівництво підвідного водоводу м. Кривий Ріг – с. Зелений Гай.  

Всього, протягом 2014-2018 років у районі було збудовано 3 підвідних 

водогони та проведено ремонти 19 розвідних водогонів на загальну суму 

112,9 млн грн. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді  

2014-2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення 

із застосуванням енергозберігаючих технологій у населених пунктах 

Карпівської, Гречаноподівської, Новолатівської сільських рад та 

Широківській селищній раді освоєно близько 15,8 млн грн. 

 

У 2017 році в рамках енергозберігаючих заходів та енергонезалежності, з 

метою економії блакитного палива встановлено 4 міні-котельні, які 

працюють на альтернативному виді палива (пілетах) для опалення 

бюджетної та соціальної сфери.  

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

здійснено: 

  Поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території 

Миколаївської селищної ради;  

 Захист від підтоплення  сільгоспугідь та с.Цвіткове Миколаївської 

селищної ради;  

 придбано 7 одиниць техніки для обслуговування населення та полігону 

твердих побутових відходів.  

За 2014-2018 роки освоєно близько 140 млн грн. 

 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

поточний ремонт доріг місцевого значення: у 2014 році на суму 1344,3 тис. 

грн; у 2015 році – 4434,3 тис. грн; у 2016 році – 9345,0 тис. грн, у 2017 році – 

20,2 млн грн, за 11 місяців 2018 року на суму 53,6 млн грн (більше у 2,7 рази 

до 2017 року та більше у 5,7 раз до 2016 року). 

 

 



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

діяльність за принципом «єдиного вікна» через  який надається 48 видів 

адміністративних послуг, із них 18 – управліннями і відділами 

райдержадміністрації та 30 – територіальними органами центральних 

органів виконавчої влади. 

 

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції. Придбано 2-х кімнатну квартиру дружині загиблого 

військовослужбовця в смт Широке Широківського району. 

 

З метою створення районного матеріального резерву забезпечить 

можливість ефективного функціонування Широківської ланки 

Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру з найменшими фінансовими витратами і надання 

термінової допомоги постраждалому населенню, в районі затверджена 

Програма створення і використання матеріального резерву для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

наслідків у Широківському районі на 2016-2020 роки, завдяки чому постійно 

поповнюються резерви матеріальних цінностей, необхідних для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

наслідків (бензин, дизельне паливо, шифер, цвяхи шиферні та інше). Так, на 

вказані цілі у 2016 році використано 69,5 тис. грн, у 2017 – 218,0 тис. грн, 

протягом 11 місяців 2018 року – 100,8тис. грн. 

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ 

КАРПІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 



У 2016 році проведено капітальний ремонт покрівлі будівлі Карпівської 

середньої загальноосвітньої школи по вул.Центральна с.Карпівка. Роботи 

було проведено на 1874 м2. У школі навчається 196 школярів. Проведення 

капітального ремонту даху дало можливість зменшити видатки з місцевого 

бюджету Карпівської сільської ради на опалення школи, покращити 

зовнішній вигляд школи та забезпечити покращення температурного 

режиму школи. 

 

ОБЛАШТУВАННЯ ПОЛЯ ДЛЯ МІНІ-ФУТБОЛУ ЗІ ШТУЧНИМ 

ПОКРИТТЯМ В ШИРОКІВСЬКІЙ СЗШ №2 

 
Загальна кошторисна вартість складає 704,2 тис грн. 

Реалізація проекту дозволила ефективно розвивати такий вид спорту, як 

футбол, пропагувати активний відпочинок та здоровий спосіб життя. На 

будівництво спортивного майданчику для міні – футболу зі штучним 

покриттям чекали усі учні Широківської СЗШ №2. Метою Проекту 

будівництва спортивного поля було подальше зміцнення матеріально-

технічної бази сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення 

систематичних занять фізичною культурою і спортом дітей, покращення 

спортивного рівня підготовки учнів шкіл, молоді громади, зокрема 

проведення тренувань вже створених спортивних команд. Будівництво поля 

дало можливість проводити спортивні змагання, турніри, що у свою чергу 

буде сприяти залученню дітей до занять фізичною культурою і спортом, 

популяризації здорового способу життя.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КЛАДОЧОК-МІСТКІВ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ІНГУЛЕЦЬ В 

С.НОВОЛАТІВКА ТА С.ІНГУЛЕЦЬ 

 



У 2016 році завершені роботи по реконструкції кладочок-містків через річку 

Інгулець в с.Новолатівка та с.Інгулець Широківського району. Було зроблено 

новий посилений металевий каркас містків та відновлено дерев’яний 

пішохідний прохід по місткам. Завдяки проведеним роботам значно 

збільшиться термін експлуатації містків, і мешканці зможуть безпечно 

використовувати даний пішохідний перехід. Загальна протяжність 

реконструйованих містків складає 163 метри, вартість яких становить  

2196,3 тис. грн. 

 

ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА 

ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 
Однією з проблем, яка постійно погіршується, є проблема утворення, 

накопичення та утилізація твердих побутових відходів: їх кількість постійно 

зростає, склад розширюється, що в свою чергу потребує постійно 

досліджувати та вирішувати питання цієї сфери діяльності. Питання збору та 

вивезення твердих побутових відходів є надзвичайно актуальне для багатьох  

громад району.  

Протягом 2014-2018 років у районі за рахунок коштів екологічного податку 

придбано 7 одиниць техніки для обслуговування населення та полігонів 

твердих побутових відходів на загальну суму 11847,9 тис. грн. Також придбано 

62 контейнери для твердих побутових відходів на суму 400,0 тис. грн. 

 

РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ШИРОКІВСЬКОЇ СЗШ №1 

 



У Широківській СЗШ №1 проведено ремонт спортивної зали на загальну суму 

759,8 тис грн. У школі фізкультура має вирішальне значення для виховання 

повноцінної особистості школяра. Заняття повинні проводитися в 

комфортних умовах.  Проведений ремонт спортивної зали школи дало 

можливість удосконалити уроки фізкультури, сприяло розвитку спорту, 

зміцненню здоров'я учнів та підвищити рівень безпеки школярів під час 

перебування на уроках фізичного виховання. Проведений ремонт підлоги, 

стін, замінено двері та вікна на енергозберігаючі у спортивній залі. Це дало 

можливість не тільки осучаснити спортивну залу, а й забезпечити комфортне 

перебування учнів під час уроків фізичного виховання та спортивних гуртків. 

 

 

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; 

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. 

 

 



Екологічна політика району спрямована на збереження безпечної для 

існування живої та неживої природи навколишнього середовища, на захист 

і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

довкілля, на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на 

охорону, раціональне використання природних ресурсів. 

 

 

1. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення 

котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення 

споживання природного газу. 

2. З метою постійного забезпечення мешканців сіл району якісною питною 

водою, зменшення витрат на утримання водопроводів та на 

неконтрольовані витоки води на території району планується проведення 

реконструкцій більше ніж 55,1 км водопровідних мереж та підвідних 

водогонів:  

 Будівництво мережі розвідного водопроводу в с. Григорівка, с.Оленівка,  

с. Запоріжжя, с. Дачне, с. Надія та с. Благодатне Широківської селищної 

ради на суму – 6373,87 тис. грн; 

 Будівництво водопровідної мережі в с. Зелена Балка та будівництво 

підводного водопроводу до с. Нове Новолатівскої сільської ради на суму 

– 9945,2 тис. грн; 

 Капітальний ремонт водопровідної мережі с.Водяне та капітальний 

ремонт  підвідного водогону  від автодороги Широке – Олександрівка 

до с.Водяне Гречаноподівької сільської ради на суму – 3209,5 тис. грн; 

 Реконструкція мереж водопрорводу в с.Новомалинівка, с.Плугатар та 

с. Зелений Гай Крпівської сільської ради на суму – 4788,4 тис. грн; 

 Нове будівництво підвідного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай 

Карпівської сільської ради на суму – 22,0 млн грн. 

3. Виконання ремонту доріг за рахунок коштів державного, обласного та 

місцевого бюджетів на загальну суму 220,8 млн грн, а саме: 

 Капітальний ремонт доріг по вул. Антона Лисечка у смт Широке; вул. 

Центральна у с. Новокурськ; вул. Лісова (С042101) у смт Широке; вул 

Нова с. Зелена Балка; вул Лесі Українки с. Інгулець; вул Молодіжна  

с. Новолатівка; вул.Степова в с. Явдотівка; вул. Молодіжна, 

вул.Набережна в с. Зелений Став; вул. Набережна в с.Полтавка; 

вул.Набережна у с.Шестірня; вул Українська с. Інгулець; вул. Вовченко,  

вул. Театральна в с. Миролюбівка; вул. Степова, Молодіжна  

с. Свистуново; вул. Молодіжна та вул. Воїнів-афганців с. Водяне;  

вул. Залізнична с. Степове в сумі – 94,2 млн грн; 



 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення С042109 Новокурське-/Широке-Шестірня-

Заградівка/км 0+000- км 4+210 – 15,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт дороги (С042134) с.Шестірня до с.Ганівка (у т.ч. 

ПКД та експертиза) – 16,5 млн грн; 

 Реконструкція автодорожнього мосту на р. Бакєць по вул. К.Маркса в 

смт Широке – 4286,1 тис. грн; 

 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування  

місцевого значення С 042124 Новомалинівка – Цвіткове – Карпівка – 

36,3 млн грн; 

 Капітальний ремонт дороги «Об'їзд смт Широке» (С042135) по 

вул.Словянська у смт Широке – 4500,0 тис. грн; 

 Капітальний ремонт дороги (СО42129) с.Надія до с.Новоукраїнка –  

50,0 млн грн. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 74,9 млн грн, в тому числі у закладах освіти на суму  

59,5 млн грн та у закладах культури на 15416,0 тис. грн.  

 

забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами до 

освіти; 

здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного 

процесу в відділених населених пунктах до місця навчання та у зворотному 

напрямку;  

забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі загальноосвітні 

навчальні заклади денної форми навчання використовують їх у навчально-

виховному процесі та підключені до мережі Інтернет; 

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб 

регіонального ринку праці; 

відкриття додаткових груп при діючих дошкільних навчальних закладах, що 

забезпечить рівний доступ дітей до якісної дошкільної освіти в районі; 

придбання 16 од. комп’ютерів; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

проведення капітальних ремонтів у закладах освіти та культури 

територіальних громад району, а саме:  

 Реконструкція з енергозбереженням та альтернативним опаленням 

СЗОШ №2, по вул.Соборна, буд.4, смт Широке – 45,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Журавлик» по 

провул. Тополиний (провул.Леніна),4 у смт Широке – 5572,1 тис. грн; 



 Капітальний ремонт будівлі КЗО «Калинівська СЗШ-ЗНЗ І-ІІІ ступенів» 

розташованої за адресою: с.Гречані Поди, вул.Шкільна, 28 – 7,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт приміщень та частини покрівлі  

Миролюбівського сільського клубу розташованого за адресою: 

с.Миролюбівка, вул. Театральна, буд. 1-В – 4109,0 тис. грн; 

 Дитячий дошкільний заклад в с.Олександрівка – реконструкція 

системи опалення – 1012,7 тис. грн; 

 Капітальний ремонт дитячого садка в с.Андріївка вул. Леніна,  

51 Широківського району – 900,9 тис. грн; 

 Капітальний ремонт Андріївського сільського будинку культури в 

с.Андріївка вул. Жовтнева 28 – 917,9 тис. грн; 

 Капітальний ремонт будівлі Миколаївської селищної ради «Сільський 

клуб с.Вишневе» – 1189,4 тис. грн; 

 Капітальний ремонт Степівського сільського будинку культури  

розташованого за адресою: с. Степове, вул. Центральна, 6 – 8,0 млн грн; 

 Капітальний ремонт окремих приміщень КЗК Шестірнянської сільської 

ради «Новокурський сільський клуб» за адресою: с.Новокурське, 

вул.Центральна, буд.1а – 1199,7 тис. грн. 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району, а саме: 

 Нове будівництво мереж каналізації в с. Широка Дача Миколаївської 

селищної рад – 22,7 млн грн; 

 Будівництво в с.Новолатівка систем роздільної каналізації і споруд на 

них та необхідних споруд для очищення стічних вод потужністю 

40м3/добу – 2395,8 тис. грн. 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок. 

 Капітальний ремонт дренажно-паводкового каналу в смт Широке – 

10,6 млн грн;  

 Захист від підтоплення смт Широке шляхом розчищення р.Бакаєць – 

капітальний ремонт – 30,0 млн грн; 

 Захист від підтоплення с Шестірня – 14,2 млн грн; 

 Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм ставка в с. Розівка на території Карпівської с/р – 11,1 млн грн; 

 Реконструкція дренажно-паводкового каналу для захисту від 

підтоплення території с. Широка Дача Миколаївської с/р –  

2815,2 тис. грн; 

 Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від 

підтоплення  с. Широка Дача Широківського району – 42,2 млн грн. 

Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та 

тваринних ресурсів. Удосконалення системи екологічного моніторингу 



(розширення площі моніторингових досліджень стану навколишнього 

природного середовища із застосуванням сучасних технічних засобів та 

інформаційних систем). 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ «КОЛОС» В 

СМТ ШИРОКЕ, ВУЛ. ЗАРІЧНА,2. 

 
Метою  проекту є  забезпечення збалансованого культурного, соціального та 

фізичного розвитку населення громади, формування молодої, здорової і 

сучасної нації шляхом організації та популяризації здорового способу життя. 

В Широківській громаді є 4 футбольні команди, які беруть участь в першості 

м. Кривий Ріг (постійно проходять зустрічі команд). Також, на стадіоні 

проводиться навчально-виховний процес Широківської СЗШ №1 та Філії 

Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців,  позашкільна гурткова робота з учнями шкіл, учні 

загальноосвітніх шкіл громади проводять  спортивні змагання, проводять 

змагання вихованці відділення футболу ДЮСШ, займаються спортом дорослі 

та діти індивідуально. Загалом вказаний об'єкт сприяє фізичному розвитку 

більш ніж 3000 осіб. Але в зв'язку активним використанням та обмеженим 

фінансуванням стадіон «Колос» потребує якнайшвидшої реконструкції: 

ремонту даху будівлі стадіону, відновлення покриття футбольного поля та 

бігових доріжок. Проектно-кошторисна документація по вказаному об'єкту 

на даний час не виготовлена, тому сума, необхідна для реалізації зазначеного 

проекту не визначена. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ  

ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА В СМТ ШИРОКЕ  

З проханням відновити місцевий парк неодноразово зверталися жителі смт 

Широке  та прилеглих сіл, так як на території парку проводять культурно-



масові заходи не тільки установи Широківської селищної ради, а і  

Широківського району, населення якого складає 26,4 тис. чоловік. 

 
Парк знаходиться в центральній частині селища на мальовничому березі 

річки Інгулець. У парку розташована Широківська СЗШ № 1, учні якої  

постійно відпочивають в парку, також проводять своє дозвілля молодь та 

доросле населення, молоді мами, пенсіонери. На околиці парку біля школи 

знаходиться пам'ятник Т.Г.Шевченку. Основна кількість доріжок мають 

ґрунтове покриття, місцями стежки мають ущільнену щебеневу основу та 

помітні залишки асфальтового покриття. Чіткої межі між прохідними 

шляхами і зонами озеленення не облаштовано. Місток через річку 

пошкоджений. По парку точково розміщені лавки різних типів, здебільшого 

несправні. Смітники відсутні. Освітлення парку неорганізоване. Входи в парк 

освітлюються віддалено за рахунок існуючого вуличного освітлення. 

Проектно-кошторисна документація по вказаному об'єкту на даний час не 

виготовлена, тому сума, необхідна для реалізації зазначеного проекту не 

визначена. 

 

БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ В С.ІНГУЛЕЦЬ 

 
З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі розвитку 

первинної медичної допомоги, для забезпечення жителів Новолатівської 



сільської ради належним медичним обслуговуванням в с. Інгулець 

Широківського району планується будівництво амбулаторії. Даний проект є 

одним із найбільш соціально значимих в районі, так як дасть змогу 

забезпечити доступність якісної медичної допомоги для більш як 1600 осіб. 

Проектно-кошторисна документація по вказаному об'єкту на даний час не 

виготовлена, тому сума, необхідна для реалізації зазначеного проекту не 

визначена. 

 

БУДІВНИЦТВО ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОГО ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ  

 
З метою найкраще організувати діяльність правоохоронців і рятувальників, 

а також адаптувати до українських реалій досвід державних і цивільних 

формувань на у 2019 році на території Гречаноподівської сільської ради 

планується будівництво центру безпеки . У Центрі будуть пожежна охорона, 

станція швидкої медичної допомоги і кабінет дільничного офіцера поліції. 

Також передбачена єдина диспетчерська служба, яка координуватиме 

роботу пожежно-рятувального підрозділу, адресувати виклики поліції, 

медичної допомоги. Центр буде укомплектований технікою і рятувальними 

автомобілями.  

 

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

 
Сонячна енергетика – екологічно чиста, вона повністю радіаційно безпечна 

і не утворює відходів, що вимагають подальшої утилізації. Низькі витрати на 



експлуатацію - сучасна сонячна електростанція відрізняється високим 

ступенем автоматизації всіх процесів, тому вимагає мінімальної кількості 

обслуговуючого персоналу.  Для Широківського району будівництво дасть 

можливість створення додаткових робочих місць та надходження коштів від 

оренди землі до бюджетів територіальних громад. 

 

БУДІВНИЦТВО МІНІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 
На території Андріївської сільської ради Широківського району в 2019 році 

планується промислове будівництво міні гідроелектростанції потужністю 

180Квт/год. Інвестори забезпечать створення додаткових 6 робочих місць та 

надходження до бюджету збільшиться близько на 400 тис. грн на рік.  

 

БУДІВНИЦТВО ШИМАНІВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО 

КОМБІНАТУ 

Проектом передбачається створення гірничо-збагачувального комплексу 

світового рівня потужністю до 8 мільйонів тон на рік залізорудного 

концентрату. Проект створить в регіоні 700 робочих місць безпосередньо на 

підприємстві й ще 2000 робочих місць опосередковано. Також Проект 

дозволить державному й місцевому бюджетам отримати податкові 

надходження приблизно на рівні 2,2 мільярдів доларів США протягом 

двадцятирічного періоду функціонування проекту.  

За кошти інвесторів в Широківському районі на територіях 

Гречаноподівської, Широківської та Карпівської обєднаних територіальних 

громад на  2019-2021 роки заплановано багато проектів, які матимуть 

незаперечний соціальний ефект для мешканців району. 

 

  



ДОДАТОК 

 
виробництво Розміщення вузла прийому, зберігання та 

відвантаження зернових на території 

Широківської ОТГ за межами с. Шестірня 

Забезпечення приймання, зберігання, 

відвантаження та очистку 

сільськогосподарських культур 

вирощених на полях. 

виробництво Будівництво Шиманівського гірничо-

збагачувального комбінату 

Проектом передбачається створення 

гірничо-збагачувального комплексу 
світового рівня, та створення робочих 

місць для населення. 

виробництво Будівництво заводу з виробництва пелет. Створення нових робочих місць. 

Економія витрат на теплопостачання в 

комунальних закладах. Очистка лісосмуг 

та узбіч. Економія коштів, які 

витрачаються на комунальні послуги з 

вирубання дерев. Збільшення 
надходжень до місцевого бюджету. 

виробництво Будівництво міні ГЕС на території 

Андріївської сільської ради   

безперебійне забезпечення електрикою і 

водою. 

виробництво Будівництво сонячної електростанції 

(об’єкт альтернативної енергетики з 

використання сонячної енергії) на 

території Гречаноподівської ОТГ за 

межами с.Миролюбівка 

Зниження вартості електроенергії 

виробництво Будівництво сонячної електростанції 

(об’єкт альтернативної енергетики з 

використання сонячної енергії) на 
території с. Яблунівка  

Зниження вартості електроенергії 

виробництво Будівництво сонячної електростанції 

(об’єкт альтернативної енергетики з 

використання сонячної енергії) на 

території Широківської селищної ради. 

Зниження вартості електроенергії 

водопостачан-

ня 

Будівництво мережі розвідного 

водопроводу в с. Надія Благодатнівської 

сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 

населення 

водопостачан-

ня 

Будівництво мережі розвідного 

водопроводу в с. Григорівка 
Благодатнівської сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 

населення 

водопостачан-

ня 

Будівництво мережі розвідного 

водопроводу в с Запоріжжя 

Благодатнівської сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 

населення 

водопостачан-

ня 

Будівництво мережі розвідного 

водопроводу в с. Благодатне 

Благодатнівської сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 

населення 

водопостачан-

ня 

Будівництво мережі розвідного 

водопроводу в с. Дачне Благодатнівської 

сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 

населення 

водопостачан-
ня 

Будівництво мережі розвідного 
водопроводу в с.Оленівка 

Благодатнівської сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 
населення 

водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопровідної 

мережі с.Водяне  

Забезпечення якісною питною водою 

населення  



водопостачан-

ня 

Капітальний ремонт водопровідної 

мережі с. Зелена Балка  

Забезпечення якісною питною водою 

населення  

водопостачан-

ня 

Нове будівництво підвідного водоводу  

Кривий Ріг – Зелений Гай 

Забезпечення якісною питною водою 

населення  

водопостачан-

ня 

Нове будівництво підвідного водоводу  

до с. Нове  

Забезпечення якісною питною водою 

населення  

водопостачан-

ня 

Нове будівництво підвідного водоводу  

від автодороги Широке – Олександрівка 

до с.Водяне  

Забезпечення якісною питною водою 

населення  

водопостачан-
ня 

Реконструкція мереж водопроводу в с. 
Карпівської сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 
населення 

водопостачан-

ня 

Реконструкція мереж водопроводу в с. 

Новомалинівка Карпівської сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 

населення 

водопостачан-

ня 

Реконструкція мереж водопроводу в с. 

Плугатар Карпівської сільської ради 

Забезпечення якісною питною водою 

населення 

дитячі садки Реконструкція будівлі Карпівського ДНЗ 

«Казка» по вул. Молодіжна, 48 в с. 

Карпівка 

Економія паливно-енергетичних ресурсів, 

покращення умов навчання для 200 учнів 

дитячі садки Капітальний ремонт ДНЗ «Журавлик» по 

провул. Тополиний (провул. Леніна), 4 у 

смт Широке 

Покращення умов перебування дітей у 

ДНЗ, відкриття додаткових груп 

,створення нових робочих місць  

дитячі садки Капітальний ремонт ДНЗ в 
с.Олександрівка – реконструкція системи 

опалення по вул. Кооперативна 

Покращення умов перебування дітей у 
ДНЗ, відкриття додаткових груп 

,створення нових робочих місць  

дитячі садки Капітальний ремонт Андріївського ДНЗ 

загального розвитку в с. Андріївка, вул. 

Леніна, 51 

Покращення умов перебування дітей у 

ДНЗ, відкриття додаткових груп 

,створення нових робочих місць  

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Антона Лисечка у смт Широке 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Центральна у с.Новокурське 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Лісова (С042101) с. Зелена Балка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі 
Українки с. Інгулець 

Покращення ситуації в дорожньому 
господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Молодіжна с. Новолатівка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Степова  в с. Явдотівка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна в с. Зелений Став 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Молодіжна в с. Зелений Став 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна  в с.Полтавка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Українська с. Інгулець 

Покращення ситуації в дорожньому 
господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна у с.Шестірня 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Вовченко с. Миролюбівка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Театральна с. Миролюбівка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Молодіжна с. Свистунове 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Степова с. Свистунове 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Молодіжна с. Водяне 

Покращення ситуації в дорожньому 
господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Воїнів-афганців с. Водяне 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 



дороги Капітальний ремонт дороги вул. 

Залізнична с. Степове  

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги (С042134) 

с.Шестірня до с.Ганівка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги С 042124 

Новомалинівка - Цвіткове – Карпівка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги (СО42129) 

с.Надія до с.Новоукраїнка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги С042109 

Новокурське-/Широке-Шестірня-
Заградівка 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги Об'їзд смт 

Широке (С042135) по вул.Словянська у 

смт Широке 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Реконструкція автодорожнього мосту на 

р. Бакєць по вул. К.Маркса в смт Широке  

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги С042126 

Олександрія - Тихий Став  км 0+000 - км 

6+180 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги С042117 

Гречані Поди - Озерне км 0+000 - км 
17+658 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

дороги Капітальний ремонт дороги С042139 

Під'їзд до с. Красний Під км 0+000 - км 

0+632 

Покращення ситуації в дорожньому 

господарстві 

екологія Капітальний ремонт дренажно-

паводкового каналу в смт Широке  

Введення в дію дренажної мережі 1,5 км, 

що поліпшить умови проживання 10202 

осіб 

екологія Захист від підтоплення: смт Широке 

шляхом розчищення р.Бакаєць – 

капітальний ремонт; с Шестірня  

Введення в дію 5,6 км, дренажної 

каналізаційної мережі, що поліпшить 

умови перебування 11052 осіб 

екологія Роботи пов’язані з поліпшенням 
технічного стану та благоустрою водойм 

ставка в с. Розівка на території 

Миколаївської с/р 

Введення в дію 207 т.куб.м, що поліпшить 
умови перебування 150 чол. 

екологія Реконструкція дренажно-паводкового 

каналу  для захисту від підтоплення  

території с. Широка Дача Миколаївської 

с/р (в т.ч. ПКД) 

Введення в дію дренажної мережі 4,25км, 

що поліпшить умови проживання 781 

мешканця 

екологія Капітальний ремонт гідротехнічних 

споруд для захисту від підтоплення  с. 

Широка Дача Широківського району 

Введення в дію 8,88 га, що поліпшить 

умови перебування 781 чол. 

інше Реконструкція системи газопостачання 

адміністративного приміщення за 

адресою: с. Степове, вул. Залізнична, 2 

Економія споживання газу та поліпшення 

перебування працівників. 

інше Капітальний ремонт будівлі 

Миколаївської с/р за адресою 

вул.Центральна, 78 с. Карпівка  

Покращення умов перебування 7 

працівників структурних підрозділів 

виконкому сільської ради у відповідному 

закладі 

інше Капітальний ремонт приміщення 

Новолатівської с/р із здійсненням 

енергозберігаючих заходів за адресою: с. 
Новолатівка, вул. Шкільна, 7а 

Покращення умов перебування 7 

працівників структурних підрозділів 

виконкому сільської ради у відповідному 
закладі 

інше Капітальний ремонт будівлі 

Олександрівської с/р за адресою: просп. 

Калініна, 7 

Покращення умов перебування 6 

працівників структурних підрозділів 

виконкому сільської ради у відповідному 

закладі 

каналізація Нове будівництво мереж каналізації в с. 

Широка Дача Миколаївської селищної 

ради. Корегування 

Введення в дію 5,4 км, що поліпшить 

умови перебування 781 особи 



каналізація Будівництво в с.Новолатівка систем 

роздільної каналізації і споруд на них та 

необхідних споруд для очищення стічних 

вод потужністю 40м3/добу 

Введення систем роздільної каналізації 

потужністю 40м3/добу, що поліпшить 

умови перебування 582 чол. 

культура Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в 

смт Широке  

Створення умов відпочинку та дозвілля 

для жителів Широківської громади  

шляхом покращення благоустрою 

території. 

культура Капітальний ремонт окремих приміщень 
Новокурського сільського клубу за 

адресою: с. Новокурське, вул. 

Центральна, 1а 

Покращення умов дозвілля населення 
громади 

культура Капітальний ремонт приміщень та 

частини покрівлі Миролюбівського 

сільського клубу за адресою: 

с.Миролюбівка, вул. Театральна, 1-В 

Покращення умов дозвілля населення 

громади 

культура Капітальний ремонт Андріївського 

сільського будинку культури в с.Андріївка 

вул. Жовтнева, 28 

Покращення умов дозвілля населення 

громади 

культура Капітальний ремонт будівлі Сільського 

клубу с. Вишневе  

Покращення умов дозвілля населення 

громади 

культура Капітальний ремонт Степівського 

сільського будинку культури за адресою: 

с. Степове, вул. Центральна, 6 

Покращення умов дозвілля населення 

громади 

культура Капітальний ремонт Гречаноподівського 

сільського будинку культури за адресою: 

с. Гречані Поди вул. Молодіжна, 24 

Покращення умов дозвілля населення 

громади 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Гагаріна 

с. Ганнівка 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Яблунева с.Новокурське 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Церковна в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Шкільна 

в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 
Інгулецька в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 
умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Київська 

в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Далекосхідна в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Свободи в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення вулиць с. Дачне 

Благодатнівської с/р 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення вулиць с. 

Одрадне Благодатнівської с/р 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення вулиць с. 

Григорівка Благодатнівської с/р 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 



освітлення Реконструкція освітлення вулиць с. 

Запоріжжя Благодатнівської с/р 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Лісна с. 

Шестірня 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Садова 

с. Шестірня 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 
Набережна с. Шестірня 

Створення безпечних та комфортних 
умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Молодіжна с. Шестірня 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Українська с. Шестірня 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Різдвяна 

в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 
час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Світанкова в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Пугачова в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Злагоди 

в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 
Покровська (Дзержинського) в смт 

Широке 

Створення безпечних та комфортних 
умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Шевченка в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Піщана 

в смт Широке 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Спортивна в с. Степове 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 
час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Молодіжна в с. Степове 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Залізнична в с. Степове 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Гагаріна 

в с. Степове 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 
Шевченко в с. Степове 

Створення безпечних та комфортних 
умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Нижня в 

с. Степове 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Центральна в с. Степове 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 



освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Сипаренко в с. Гречані Поди 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. 

Молодіжна в с. Гречані Поди 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Шкільна 

в с. Гречані Поди 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по вул. Степова 
в с. Гречані Поди 

Створення безпечних та комфортних 
умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення по провул. 

Южний в с. Гречані Поди 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення вулиць с. 

Зелений Став 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

освітлення Реконструкція освітлення вулиць с. 

Яблунівка 

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 
час 

освітлення Реконструкція освітлення вулиць с. 

Червоне  

Створення безпечних та комфортних 

умов перебування населення в нічний 

час 

охорона 

здоров’я 

Будівництво амбулаторії в с. Інгулець та 

амбулаторії на 1-2 лікаря без житла, за 

адресою: с. Шестірня, вул. Українська, 62 

Забезпечення якісного та вчасного 

медичного обслуговування  населення 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт топочної амбулаторії 

с. Зелена Балка та ремонт будівлі 

Карпівської амбулаторії ЗПСМ 

Забезпечення якісного та вчасного 

медичного обслуговування  населення 

охорона 
здоров’я 

Реконструкція будівлі фельдшерського 
пункту в амбулаторію з переплануванням 

окремих приміщень під службове житло, 

розташованої за адресою: вул. Шкільна, 

23а, с. Миролюбівка. 

Забезпечення якісного та вчасного 
медичного обслуговування  населення 

спорт Будівництво міні-футбольного поля по 

вул.Шкільна, с. Олександрівка  

Створення сприятливих умов для 

здорового способу життя, гармонійного 

розвитку особистості, занять спортом  

спорт Капітальний ремонт стадіону «Колос» за 

адресою: вул. Зарічна, 2  

Реалізація даного об'єкту дозволить 

створити умови для забезпечення 
фізичного розвитку населення 

Широківської громади. 

спорт Будівництво та обладнання 

універсального спортивного майданчику 

на території СЗШ в с. Калинівка 

Збільшення привабливості пропозиції 

проведення вільного часу на повітрі та 

занять спортом для дітей та молоді 

спорт Будівництво та обладнання 

універсального спортивного майданчику 

на території СЗШ в с. Водяне 

Збільшення привабливості пропозиції 

проведення вільного часу на повітрі та 

занять спортом для дітей та молоді 

спорт Будівництво та обладнання 

універсального спортивного майданчику 

на території СЗШ в с. Степове 

Збільшення привабливості пропозиції 

проведення вільного часу на повітрі та 

занять спортом для дітей та молоді 

спорт Будівництво та обладнання 

універсального спортивного майданчику 

на території СЗШ в с. Миролюбівка 

Збільшення привабливості пропозиції 

проведення вільного часу на повітрі та 

занять спортом для дітей та молоді 

центри 

безпеки 

Нове будівництво Гречаноподівського 

Центру Безпеки  

Забезпечення безпеки 3667 мешканців 

ЦНАП Створення ЦНАП виконавчого комітету 

Широківської селищної ради (ОТГ) 

Покращення умов надання державних 

послуг 

школи Реконструкція з енергозбереженням та 

альтернативним опаленням СЗОШ №2, 

по вул. Соборна, 4, смт Широке  

Економія паливно-енергетичних ресурсів, 

покращення умов навчання для 300 учнів 



школи Капітальний ремонт будівлі КЗО 

«Калинівська СЗШ» за адресою: с. Гречані 

Поди, вул. Шкільна, 28  

Покращення умов перебування дітей у 

ДНЗ, відкриття додаткових груп 

,створення нових робочих місць  

школи Капітальний ремонт по замінні віконних 

блоків фасаду Тихоставської філії 

опорного КЗ «Карпівська СЗОШ І-ІІІ 

ступенів» за адресою: с.Тихий Став, вул. 

Центральна 

Покращення умов перебування дітей у 

ДНЗ, відкриття додаткових груп 

,створення нових робочих місць  

школи Капітальний ремонт опорної КЗ 
«Карпівська СЗОШ І-ІІІ ступенів» по вул. 

Молодіжна, 52 в с. Карпівка  

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція стадіону опорної КЗ 

«Карпівська СЗОШ І-ІІІ ступенів» по вул. 

Молодіжна, 52 в с. Карпівка  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


