
      

 

 

 



 

Район в основному розташований на плато в східній частині області. 

Грунтовний покрив дуже різноманітний. Рельєф хвилясто-рівнинний. Грунти 

переважно чорноземи, звичайні. 

В районі наявні такі корисні копалини: пісок, глина, нафта, газ, вугілля. 

 

Юр’ївський район – це 53 населених пункти, в яких мешкають 12,9 тис. 

жителів, з них 3,5 тис. працюючого населення.  

 

Юр’ївський район – сільськогосподарський. В районі налічується  

8 товариств, 95 фермерських господарств, 4 приватні підприємства та  

917 одноосібників, які займаються виробництвом сільськогосподарської 

продукції на загальній площі 66626 га сільськогосподарських угідь. 

На території району функціонує 1 будівельне підприємство «Юр’ївський 

райагробуд». 

 

На території району здійснюють свою діяльність 120 малих та середніх 

підприємств.  

 

 

На території Юр’ївського району створено Варварівську та Юр’ївську ОТГ. Не 

об’єднаними залишились 4 сільські ради: Новоіванівська, Новов’язівська, 

Олександрівська та Чаплинська сільська рада, в яких кількість населених 

пунктів становить 14 та жителів – 4376. 

До складу Варварівської ОТГ увійшли 10 населених пункти. На її території 

мешкає 2595 осіб. 

До складу Юр’ївської ОТГ увійшли 27 населених пункти. На її території 

мешкає 5739 осіб. 

29 квітня 2018 року проведено вибори у Шандрівській сільській раді 

Юр’ївського району. За результатами виборів територія сільської ради 

входить до Новомосковського району Перещепинської ОТГ. 

 

 

 



З метою забезпечення дітей Юр’ївського району освітніми послугами в 

районі функціонує 6 дошкільних, 3 опорних заклади, 3 філії,  

3 загальноосвітніх закладів, 4 НВК, 3 позашкільних заклади, 1 ДЮСШ,  

1 РДМШ. 

З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в Юр’ївському районі у 2017-2018 роках створено  

3 опорних навчальних заклади, а в них функціонують 3 філії, а саме:  

КЗ «Жемчужненська філія Юр’ївської ОЗОШ», КЗ «Новогригорівська філія 

Юр’ївської ОЗОШ», КЗ «Водянський Навчально-виховний комплекс ЗОШ І-ІІ 

ступеня Новов’язівської ОЗОШ».  

За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

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

І цьому є підтвердження вже сьогодні: 

 у Новов’язівському ДНЗ «Сонечко» здійснено капітальний ремонт 

покрівлі на суму 467,0 тис. грн., утеплення фасаду на суму 510,0 тис. 

грн.  

 у Юр’ївському ДНЗ «Пролісок» проведено капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень на суму 3,7 млн грн, капітальний ремонт 

огорожі на суму 296,8 тис. грн, утеплення будівлі на суму 1,65 млн грн.  

 у Варварівському ДНЗ «Ластівка» та Вербуватівському НВК 

проведено капітальний ремонт покрівель на суму 1,7 млн грн. 

 у Шандрівському ДНЗ «Колосочок” переведено на електроопалення на 

суму 74,0 тис. грн. 

 у Юр’ївській СЗШ проведено капітальний ремонт шкільної їдальні на 

суму 157,6 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі на суму 513,4 тис. 

грн, утеплення фасаду на суму 1,3 млн грн, капітальний ремонт 

благоустрою на суму 244,8 тис. грн, капітальний ремонт ганків на 

суму 139,7 тис. грн, капітальний ремонт на суму 17,5 млн грн.  

 в Шандрівській СЗШ, Чаплинській СЗШ та Олександрівському  

НВК проведено заміну вікон на суму 360 тис. грн. 

 в Чернявщинській СЗШ проведено заміну системи опалення на суму  

946,1 тис. грн, утеплення фасаду на суму 861,9 тис. грн, капітальний 

ремонт фасадів на суму 497 тис. грн. 

 у Варварівській СЗШ капітальний ремонт шкільної їдальні на суму  

149 тис. грн. 

 у Шандрівській СЗШ здійснено добудову газової топочної на суму  

294,9 тис. грн, здійснено заміну вікон на суму 298,9 тис. грн, заміна 

системи опалення на суму 1,1 млн грн. 

 у Жемчужненському НВК здійснено реконструкцію під НВК на суму  

807,1 тис. грн, проведено капітальний ремонт покрівлі на суму  

538,6 тис. грн,  облаштування санвузлів на суму 184,1 тис. грн. 

 у Новогригорівському НВК здійснено заміну вікон на суму 243,8 тис. грн, 

реконструкція газової котельні на суму 418,3 тис. грн. 



 у Преображенському НСЗШ здійснено реконструкцію під НВК на суму 

1,9 млн грн, прибудова харчоблоку до шкільної будівлі на суму  

818 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі на суму 1,5 млн грн. 

Це тільки початок оновлення освітнього простору, адже заплановано ряд 

заходів для приведення структури системи загальної середньої освіти 

Юр’ївського району у відповідність із соціальними запитами громадян на 

якісну освіту.  

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

ремонти закладів освіти витрачено близько: 2015 рік – 2448,6 тис. грн;  

2016 рік – 4771,4 тис. грн (що більше у 2 рази у порівнянні з 2015 роком);  

2017 рік – 28 млн грн; 2018 рік – 2021,9 тис. грн. 

 

Станом на 20.12.2018 року у Юр’ївському районі знаходиться 3 медичних 

заклади: КЗ «Юр’ївська ЦРЛ» ДОР», КЗ «Юр’ївський районний центр ПМСД» 

та КУНП «Центр ПМСД» Варварівської сільської ради, 5 амбулаторій ЗПСМ,  

2 ФАПи та 8 ФП. 

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

покрівель на 15-х об’єктах охорони здоров’я району, використано близько 

1825,3 тис. грн. 

 Здійснено капітальний ремонт Юр’ївської амбулаторії ЗПСМ за 

рахунок фінансування Євросоюзу (донорські кошти): капітальний 

ремонт даху та внутрішні роботи амбулаторії. 

 Встановлено коректор газу в газовій топочній КЗ «Юр’ївська ЦРЛ» 

ДОР» на суму 114,7 тис. грн. 

 Проведено реконструкцію будівлі та капітальний ремонт покрівлі 

Чернявщинської АЗПСМ на суму 1,7 млн грн. 

В районі діє Програма «Здоров’я населення Юр’ївщини на період до  

2019 року» на заходи якої виділені кошти на 2018 рік в сумі 162,2 тис. грн.  

 

За кошти обласного бюджету, з метою популяризації спорту та здорового 

способу життя у 2017-2018 роках реалізовано проект з будівництва стадіону 

в смт. Юр’ївка, освоєно 25,5 млн грн бюджетних коштів. 

 

В районі функціонує 24 заклади культури: 9 сільських будинків культури;  

1 селищний будинок культури; 5 сільських клубів; 1 районна центральна 

бібліотека; 1 дитяча районна бібліотека, 4 бібліотек-філій та 2 пункти видачі 

літератури; 1 КПНЗ «Юр’ївська районна дитяча музична школа». 

 У звітному періоді реалізовано проект «Реконструкція будівлі 

Сокільського СК в с. Новочорноглазівське», використано 1854,8 тис. 

грн бюджетних коштів. 

 На виконання заходів з енергозбереження виконано капітальний 

ремонт приміщень, заміна вікон та дверей у Варварівському СБК на 



суму 127,3 тис. грн; в Чернявщинському СК виконані роботи по 

встановленню електроопалення на суму 35,0 тис. грн; в 

Вербуватівському СБК проведено капітальний ремонт приміщення; 

замінено вікна у Водянському СК та Новов’язівському СБК на суму  

150,0 тис. грн; проведено реконструкцію покрівлі Новоіванівського СБК 

на суму 90,0 тис. грн. 

 Проведено капітальний ремонт будівлі Юр’ївського районного будинку 

культури в смт. Юр’ївка на суму 5645,9 тис. грн.  

 Проведено реконструкцію братської могили Радянських воїнів в 

с.Варварівка на суму 69,5 тис. грн. 

Значну увагу приділено і зовнішньому вигляду артистів району, так у  

2017 році на одяг для народного вокального ансамблю «Смерека» виділено 

54,2 тис. грн.  

У 2018 році фонди книгозбірень Юр’ївської централізованої бібліотечної 

системи поповнились 583 примірниками нової художньої літератури, згідно 

обласної Програми 

 

 В 2017 році здійснено будівництво системи водопостачання в 

с. Вербське на суму 1168,0 тис. грн.  

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2016-

2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій у населених пунктах 

Новочорноглазівське, Сокільське, Олексіївка, Варварівка, Долина, Нижнянка 

освоєно близько 624,2 тис. грн кошти місцевого бюджету. 

 

В 2015 році у Шандрівській СЗШ здійснено добудову газової топочної на суму 

294,9 тис. грн. 

 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

здійснено: 

  реконструкція каналізаційної мережі в смт. Юр’ївка на суму 4,6 млн грн. 

  реконструкція частини зливової каналізації по вул. Пушкіна в 

с. Варварівка на суму 141,9 тис. грн. 

 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

капітальний ремонт доріг комунальної власності: у 2014 році – 796 м2 на суму 

159,4 тис. грн; у 2015 році – 10341 м2 на суму 2068,3 тис. грн, у 2016 році – 



28400 м2 на суму 10,3 млн грн; у 2017 році – 23500 м2 на суму 9203,8 тис. грн, 

за 11 місяців 2018 року – 16985 м2 на суму 6525,2 тис. грн.  

 

В районі налічується 8 товариств, 95 фермерських господарств, 4 приватні 

підприємства та 917 одноосібників.  

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2014 по  

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано 

– близько 66,0 млн грн, а саме всього придбано – 58 одиниць, в т.ч.  

36 тракторів, 22 зернозбиральних комбайнів.  

 У 2018 році створено нове фермерське господарство «БВІ»,  

1 новостворене робоче місце; 

 У 2017 році створено нове товариство «Шемеш 17», 10 новостворених 

робочих місць; 

 У 2016 році створено нове товариство «АНТАРЕС ОІЛ ГРУП»,  

1 новостворене робоче місце; 

 У 2015 році створено нове товариство «Зорянет», 2 новостворених 

робочих місць; 

 У 2014 році створено нове фермерське господарство «Плантера», 

«Центавр Агро», 70 новостворених робочих місць. 

 

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

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 111 адміністративних послуг.  

 

У 2015 році створено Центр підтримки учасників АТО та членів їх сімей, а 

також членів сімей загиблих операції, до якого в середньому протягом  

2015-2018 років зверталися близько 84 учасників АТО. 

Станом на 20.12.2018 року на обліку перебуває 70 учасників бойових дій. 

 

З метою своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру протягом звітного періоду створено 

місцевий матеріальний резерв до якого придбано: шифр, палатка військова 

УСБ-56, дизельний генератор, дизельне паливо та бензин на суму –  

100,1 тис. грн. Придбано дизель-генератор для КЗ «Юр’ївська ЦРЛ» ДОР» на 

суму – 5,5 тис. грн. 

 

  



 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПОРНОЇ ШКОЛИ ЮР’ЇВСЬКОЇ ОТГ 

  
В 2017 році, за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі 17,1 млн грн. 

проведено капітальний ремонт опорного шкільного закладу в смт Юр’ївка. В 

закладі виконано повний комплекс будівельно-відновлювальних робіт у 

внутрішніх приміщеннях з використанням сучасних будівельних матеріалів 

та покращено технічну базу закладу. Виконані роботи дали змогу покращити 

умови виховання для 500 учнів опорного шкільного закладу в смт Юр’ївка. 

 

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ В СМТ. ЮР’ЇВКА 

 
Поруч із реконструйованою Юр’ївською опорною школою зведено 

сучасний стадіон. Футбольне поле та декілька майданчиків для занять 

різними видами спорту. Роботи по проекту «Реконструкції стадіону в смт 

Юр’ївка» профінансовані за кошти обласного бюджету, сума проекту складає 

23,3 млн грн. Будівництво тривало впродовж 2017-2018 років. 

Новозбудоване футбольне поле зі штучним покриттям – це перше 

повнорозмірне футбольне поле в районі. Об’єкт будувався відповідно до 

європейських стандартів для проведення районних змагань і буде 

використовуватись для розвитку дитячо-юнацького футболу та інших 

дитячих гуртків. В межах Стадіону ведеться будівництво глядацьких трибун з 

улаштуванням навісу стадіону, що дасть можливість батькам, друзям, 

близьким і рідним спостерігати та вболівати за наших майбутніх переможців. 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ 12-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ  

У С. ВЕРБУВАТІВКА 

 
Впродовж 2016-2018 років тривали роботи з реконструкції 12-ти 

квартирного житлового будинку в селі Вербуватівка. Роботи проводилися за 

рахунок коштів обласного бюджету, на виконання робіт освоєно 7,7 млн грн. 

(39,8 тис. грн. кошти місцевого бюджету). Відповідно проектних завдань 

виконано повний комплекс будівельно-відновлювальних робіт у внутрішніх 

приміщеннях, покрівлі та фасаду житлового будинку з використанням 

сучасних будівельних матеріалів. Реалізація проекту дасть змогу залучати на 

територію Варварівської об’єднаної територіальної громади необхідних 

молодих спеціалістів (лікарів, вчителів, тощо) для роботи на об’єктах 

соціальної сфери. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЮР’ЇВСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

У Юр’ївці реконструювали районний будинок культури, якому вже понад 

півсторіччя. Після капремонту місцеві матимуть оновлені глядацьку та 

танцювальну зали, сцену з сучасним освітленням та окремі, стильно 

декоровані приміщення для гуртків.  

  
Будівлю майбутнього сільського клубу звели ще на початку ХХ сторіччя й 

відродили після війни. Місцеві не пригадують, щоб її колись капітально 

ремонтували. Останніми роками приміщення було зовсім занедбаним. 

Відновлення будинку культури розпочали з покрівлі й фасаду – вони вже 

утеплені та гарні. Облаштували й територію – замість старого асфальту 

поклали тротуарну плитку. Замінили систему опалення та комунікації. Сцену 

Було Стало 



облаштували новим спеціальним освітленням. До глядацької зали закуплять 

нові крісла. В будинку культури займаються два дитячих вокальних ансамблі, 

багато танцювальних колективів, 13 гуртків. Навчаємо вишивці хрестиком та 

бісером, робимо текстильні ляльки, квіти з фоамірану, різні вироби з 

солоного тіста. До нас із задоволенням ходять і діти, і дорослі – загалом понад 

150 вихованців. Після закінчення ремонту творчий колектив має окремі 

приміщення для гуртків та костюмерну – раніше всі тіснилися в одній кімнаті. 

Облаштували і танцювальну залу. Всі роботи зроблено коштом обласного 

бюджету. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ НСЗШ ПІД НВК 

  
Реконструкція Преображенської НСЗШ під НВК з прибудовою харчоблоку до 

шкільної будівлі та капітальний ремонт покрівлі. Загальна кошторисна 

вартість складає 3,4 млн. грн. Реконструкція шкільного закладу в селі 

Преображенка під навчально-виховний комплекс сприятиме забезпеченню 

виховання 160 дітей в селі Преображенка дошкільною підготовкою,  

збереження основних будівельних конструкцій та підвищенню рівня 

енергоефективності використання природно-енергетичних ресурсів. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КЗ «ЮР’ЇВСЬКИЙ ДНЗ «ПРОЛІСОК» 

(ЯСЛА-САДОК) 

 
Оновлено найбільший дитячий садочок у районі – «Пролісок». Все – завдяки 

спільному проекту ДніпроОДА та Уряду Японії.  Нині комфортні умови мають 

і понад 100 вихованців дитсадка «Пролісок» у Юр’ївці. Заклад – із новою 

покрівлею, утепленим фасадом, енергозберігаючими вікнами і дверима. 

Осучаснили й територію садка – замість старого асфальту – тепер зручна 

бруківка, оновлено альтанки.  
  



 

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. 

 

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.  Збільшення житлового фонду району за рахунок капітальних вкладень у 

будівництво. 

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

поліпшення якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з 

централізованого водопостачання близько 3,8 тис. осіб у сільській місцевості:  

 будівництво водопровідної мережі с.Чаплинка, с. Новостроївка на суму 

– 5514,3 тис. грн; 

 будівництво водопровідної мережі с. Варварівка, с. Вербське 

Варварівської ОТГ на суму – 14532,5 тис. грн; 

 будівництво розвідних мереж водопостачання с. Жемчужне Юр’ївської 

ОТГ на суму – 895,7 тис. грн. 

 реконструкція розвідних мереж водопостачання с. Преображенка 

Юр’ївської ОТГ на суму – 486,3 тис. грн; 

 реконструкція свердловини с. Преображенка, с. Жемчужне Юр’ївської 

ОТГ на суму – 722,5 тис. грн; 

4. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму 75,1 млн грн, а саме: 

 капітальний ремонт дороги в с. Новоіванівське, вул. Степова, 

Центральна, пров. Степовий; в с. Сергіївка вул. Вишнева, Молодіжна;  

с. Чаплинка, вул. Т.Шевченка, Грушева; с. Варварівка вул. Набережна, 

Калинова; с. Призове вул. Зоряна; с. Вербуватівка вул. Берегова;  

с. Чернявщина вул. Калинова, Миру; с. Жемчужне вул. Садова;  

смт. Юр’ївка вул. Д.Ситника, Запорожченка, Шевченка, Центральна. 

5. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району. 

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

ремонтами автодоріг загального користування. 

 

Капітальне будівництво  (капітальні вкладення у 

фактичних цінах, прогнозовані показники - всього)
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Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 43,7 млн грн, в т.ч. : 

у закладах освіти – на 23,4 млн грн, у тому числі: 

 капитальний ремонт фасаду та реконструкція газової топочної під 

теплогенераторну Новоіванівської ЗОШ та Новоіванівського ДНЗ 

«Веселка» Новоіванівської сільської ради – 1798,2 тис. грн; 

 впровадження енергозберігаючих технологій для збереження тепла, 

реконструкція газової топочної під теплогенераторну в КЗО  

НВК «Олександрівска СЗОШ-ДНЗ» Олександрівської сільської ради – 

4159,0 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівлі Чаплинського ДНЗ «Топольок» –  

578,7 тис. грн. 

 реконструкція газової топочної під теплогенераторну Чаплинської 

СЗШ – 750,0 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівлі Новов’язівської СЗШ – 6000,0 тис.грн. 

 утеплення фасаду будівлі, будівництво топкової з використанням 

альтернативного вида палива Вербуватівського НВК, Варварівської 

ОТГ – 3154,8 тис. грн. 

 утеплення фасаду будівлі, реконструкція системи опалення  

КЗ Варварівського ДНЗ «Ластівка» Варварівської ОТГ – 2889,6 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівлі КЗ Варварівська ЗОШ, Варварівської ОТГ 

– 1800,1 тис. грн. 

 капітальний ремонт опалення, даху Новогригорівський НВК, Юр’ївської 

ОТГ – 2228,3 тис. грн 

у закладах культури – на 6636,0 тис. грн, у тому числі: 

 капітальний ремонт покрівлі Новоіванівської СБК, Новоіванівської 

сільської ради – 1500,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт покрівлі, заміна системи опалення та котлів 

Олександрівського СБК, Олександрівської сільської ради – 3,0 млн грн; 

 реконструкція будівл, покрівлі, утеплення фасаду Варварівського СБК, 

Варварівської ОТГ – 2136,0 тис. грн. 

у закладах охорони здоров’я – на 13,7 млн грн. 

 капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасадів, заміна внутрішніх 

інжекторних мереж Юр’ївської ЦРЛ – 5285,2 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівлі Водянського ФАП, Новов’язівської 

сільської ради – 3500,0 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівлі, фасаду Вербуватівської АЗПСМ, 

Варварівської ОТГ – 4239,7 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасадів Новогригорівського 

ФАП, Юр’ївської ОТГ – 655,4 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 

бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі загальноосвітні 

навчальні заклади денної форми навчання використовують їх у навчально-

виховному процесі та підключені до мережі Інтернет; 

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб 

регіонального ринку праці; 

придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів 

(фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних); 

створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при 

діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей 

до якісної дошкільної освіти в районі; 

створення умов для проведення заходів професійного спрямування для 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб; 

придбання 50 од. комп’ютерів; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

будівництво та проведення капітальних ремонтів у закладах освіти, культури, 

спорту  та охорони здоров’я територіальних громад району, а саме:  

 капітальний ремонт приміщення ЧаплинськоїЗОШ, Чаплинської 

сільської ради – 5397,7 тис. грн. 

 реконструкція Водянського НВК, Новов’язівської сільської ради –  

1278,3 тис. грн; 

 реконструкція Новов’язівської ОЗОШ, Новов’язівської сільської ради – 

40000,0 тис. грн. 

 капітальний ремонт шкільної майстерні, внутрішньої 

електромережі КЗ Варварівської ЗОШ, Варварівської ОТГ –  

1900,0 тис. грн. 

 капітальний ремонт внутрішньої електромережі, добудова  

КЗ Вербуватівський НВК, Варварівської ОТГ – 3440,0 тис. грн. 

 будівництво нової школи с. Вербуватівка, Варварівської ОТГ –  

30,0 млн грн. 

 капітальний ремонт внутрішньої електромережі КЗ Варварівського 

ДНЗ «Ластівка», Варварівської ОТГ – 320,0 тис. грн. 

 капітальний ремонт будівлі КЗ Юр’ївський ДНЗ «Пролісок», Юр’ївської 

ОТГ – 812,5 тис. грн. 

 будівництво огорожі КОЗО «Юр’ївська ЗОШ», Юр’ївської ОТГ –  

240,1 тис. грн. 



 встановлення та облаштування дитячо-розважального ігрового 

майданчика в центральному парку смт. Юр’ївка, Юр’ївської ОТГ –  

840,0 тис. грн. 

 будівництво футбольного поля с. Олександрівка, Олександрівської 

сільської ради – 1200,0 тис. грн. 

 будівництво спортивного комплексу в с.Вербуватівка, Варварівської 

ОТГ – 7000,0 тис. грн. 

 реконструкція тенісного корту с. Вербуватівка, Варварівської ОТГ – 

850,0 тис. грн. 

 будівництво глядацьких трибун з улаштуванням навісу стадіону в 

смт. Юр’ївка, Юр’ївської ОТГ – 2984,5 тис. грн. 

 реконструкція Вербуватівського культурно-спортивного центру 

«Зоряний», Варварівської ОТГ на суму 2500,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт КЗ Чорноглазівського СБК Юр’ївської ОТГ на суму 

608,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт будівлі Олександрівського ФАП, Олександрівської 

сільської ради – 2700,0 тис. грн. 

 реконструкція Чаплинської АЗПСМ, Чаплинської сільської ради –  

3000,0 тис. грн. 

 реконструкція будівлі Варварівського ФАП, Варварівської ОТГ –  

2068,1 тис. грн. 

 будівництво Варварівської АЗПСМ, Варварівської ОТГ – 5000,0 тис.грн. 

 будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря в смт. Юр’ївка, Юр’ївської ОТГ 

– 8488,5 тис. грн. 

 реконструкція будівлі Чернявщинської АЗПСМ, Юр’ївської ОТГ –  

1150,2 тис. грн. 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району.  

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок а саме:  

 будівництво водовідвідного каналу поверхневого стоку в с. Варварівка, 

Варварівської ОТГ – 5755,0 тис.грн. 

 розчищення русла річки Мала Тернівка у селах Вербуватівка та 

Долина, Варварівської ОТГ – 15,0 млн .грн.  
  



 

ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО В ЮР’ЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

Першочергову увагу хочемо звернути на стан доріг Юр’ївського району. 

Через значний потік великовагового автотранспорту та недостатність коштів 

у попередні роки на проведення вчасного поточного ремонту, який майже 

не здійснювався, дороги як комунальної власності так і державного значення 

потребують капітального ремонту, наявна ямковість спричиняє не лише 

незручності для водіїв, а й може призвести до серйозних дорожньо-

транспортних аварійних ситуацій.  

  
Для здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності  

протяжністю близько 230 тис.м2 Юр’ївського району необхідно кошти в сумі 

75,1 млн грн, та на капітальний ремонт дороги, близько 10 км, загального 

користування на ділянці Юр’ївського району Дніпропетровської області 

О042203 «Шандрівка – Варварівка – Івано-Межирицьке – Новогригорівка» – 

необхідна сума для ремонту складає близько 120 млн грн. 

Відремонтовані автошляхи дозволять забезпечити належні умови 

пересування автомобільного транспорту, шкільних автобусів, дасть 

можливість підвищити соціальний рівень життя населення в сільській 

місцевості та зменшить збитки при використанні транспортних засобів через 

незадовільні дорожні умови.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. 

Другим, але не менш важливим питанням яке є відкритим уже досить довгий 

час є капітальний ремонт навчально освітніх закладів. Через фінансово – 

економічну нестабільність, соціальну розмежованість у суспільстві 

залишаються актуальними проблеми забезпечення рівного доступу до 

здобуття якісної освіти, належного фінансування закладів освіти усіх типів, 

створення належних умов, у тому числі безпечних та нешкідливих, для 

навчання, виховання та розвитку дітей і учнівської молоді, здійснення заходів 

щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, 

підвищення престижності праці працівників освітньої галузі. 



 
На потреби шкіл та дошкільних навчальних закладів Юр’ївського району 

необхідна сума фінансування складає близько 106,3 млн грн, з них левова 

частка припадає на фінансування з обласного бюджету.  

Пріоритетними напрямками ремонтних робіт у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах у 2019-2021 роках є: енергозберігаючі 

заходи (заміна вікон, ремонт дахів, фасадів, систем опалення, капітальний 

ремонт та реконструкція давно застарілих будівель як зовні так і з середини 

та ін.); модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти; оснащення 

сучасним обладнанням та навчальними приладдям; модернізація 

харчоблоків; модернізація спортивної бази дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів; проведення заходів з протипожежної безпеки.  

Нова українська школа та садочок в селі – це найперша база знань, навичок, 

вмінь та можливостей, бажання кожного дня з радістю йти на навчання. 

Відремонтовані заклади освіти дають можливість донести нашим дітям що 

держава піклується про них і дає можливість не тільки отримувати знання, а 

й вміння застосовувати їх у житті. 

 

БУДІВНИЦТВО НОВИХ РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЮЧИХ  

ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Третя галузь яка на сьогодні потребує уваги це медичні заклади. Згідно 

додатку 2 для продовження свого існування потребують десять закладів 

медичної допомоги. А саме в край необхідний капітальний ремонт, 

реконструкція, утеплення, забезпечення енергозберігаючих заходів в 

амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-

акушерських пунктах Юр’ївського району, та заміна внутрішніх інженерних 



мереж в КЗ «Юр’ївська ЦРЛ» ДОР. Сума необхідна для втілення в життя даних 

проектів складає 36,1 млн. грн., і потребує допомоги у спів фінансуванні з 

державного та обласного бюджету. 

Реалізація зазначених проектів надасть можливість модернізувати будівлі, 

зменшити витрати на енергоносії під час роботи закладів в осінньо-зимовий 

період. 

Соціальний ефект від реалізації даних проектів отримають 13000 мешканців 

селища в цілому. Під час реконструкції будівель фельдшерсько-акушерських 

пунктів планується модернізувати систему опалення будівель, привести їх до 

європейських стандартів шляхом встановлення теплових насосів, що дасть 

можливість обігрівати будівлі в зимовий період, забезпечити заклади 

гарячою водою та інше. В селі Варварівка громадою навіть заплановано 

встановлення на модернізованій покрівлі сонячні електростанції потужністю 

3 Квт. Реалізація даних заходів дозволить повністю забезпечити заклад 

енергонезалежністю та на 100% енергоефективністю. 

 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ. 

  
Четвертим пунктом постановки проблеми є функціональні і фінансово-

господарські показники роботи водопровідно-каналізаційних мереж в 

районі, їх стан є вкрай незадовільним. Необхідність заміни застарілого 

обладнання, за час експлуатації якого відбулися суттєві технічні, соціально – 

економічні, екологічні та інші зміни, та яке відпрацювало нормативний 

термін і потребує оновлення. Каналізаційні системи зумовили потребу 

пріоритетного відтворення застарілого обладнання на сучасне в цілому по 

Юр’ївському району. Та нажаль капітальний ремонт мереж водопроводу 

потребує значних фінансових витрат, які у теперішній час комунальне 

підприємство «Юр’ївський ККП» не може здійснити лише за рахунок 

господарської діяльності. Обмеження з боку державних установ і місцевих 

рад, які унеможливлюють підвищення тарифів на комунальні послуги з 

одного боку, зростання цін на електроенергію і неплатежі споживачів – з 

іншого, висувають питання розробки механізмів ефективного управління 

обмеженими фінансовими ресурсами підприємства.  

Загальна величина коштів, необхідних для відновлення системи 

водопостачання, сягає 22,2 млн грн. Така сума витрат вимагає від сільської 

місцевості звертатися за допомогою до бюджетів вищих рівнів з проханням 

виділити кошти з державного та обласного бюджетів. 



Реалізація перелічених заходів є необхідною умовою для ефективного 

функціонування водопровідних мереж та забезпечення мешканців селища 

послугами водопостачання належного рівня та якості. Особливо, 

враховуючи майже повну відсутність робіт у напрямку реконструкції та 

модернізації водопровідних та каналізаційних мереж нашого району. 

Реконструкція також дозволить зменшити втрату води яка просочується крізь 

застаріле обладнання. 

 

БУДІВНИЦТВО ДВОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ У ЦЕНТРІ СМТ. ЮР’ЇВКА 

 
Будівництво двоповерхових будинків у центрі смт. Юр’ївка Юр’ївської 

громади. Квартири в  новобудовах отримають 24 родин черговиків. 

В оселях буде все необхідне для комфортного життя: від сантехніки до 

кухонних плит. Новобудова на два під’їзди. За проектом, облагородять і 

прибудинкову територію: облаштують дитячі майданчики, прокладуть 

пішохідні доріжки та висадять дерева. 

Будівництво будинків вартістю близько 30 млн грн фінансується обласним 

коштом. 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Встановлення та облаштування дитячо-

розважального ігрового майданчика в 

центральному парку смт Юр’ївка 

Підвищення умов культурного та 

спортивного розвитку для дошкільнят смт 

Юр’ївка. 

водопостачан-

ня 

Розвідні мережі водопостачання 

с. Чаплинка - реконструкція 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 817 мешканців села 

Чаплинка та 104 мешканців села 
Новостроївка. 

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі в 

с. Варварівка 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 1 277 мешканців села 

Варварівка. 

водопостачан-

ня 

Будівництво системи водопостачання по 

вул. Хутірська в с. Варварівка 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 150 мешканців села 

Варварівка по вулиці Хутірська 

водопостачан-

ня 

Реконструкція розвідних мереж 

водопостачання по вул. Кооперативна в 

с. Преображенка 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 272 мешканців села 

Преображенка. 

водопостачан-

ня 

Реконструкція розвідних мереж 

водопостачання по вул. Шкільна в с. 

Преображенка 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 272 мешканців села 

Преображенка. 

водопостачан-

ня 

Реконструкція свердловини в 

с. Преображенка 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 272 мешканців села 

Преображенка. 

водопостачан-

ня 

Будівництво водопровідної мережі в 

с. Вербське 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 70 мешканців села 

Вербське. 

водопостачан-

ня 

Реконструкція свердловини в 

с. Жемчужне 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 461 мешканця села 
Жемчужне. 

водопостачан-

ня 

Розвідні мережі водопостачання по вул. 

Тараса Шевченка в селі Чернявщина 

Забезпечення централізованим 

водопостачанням 746 мешканцям села 

Чернявщина. 

дитячі садки Капітальний ремонт покрівлі КЗ 

«Чаплинський ДНЗ «Топольок» (ясла - 

садок) в с. Чаплинка, вул. Шкільна 13 

Покращення умов виховання 55 дітей 

дошкільного закладу в селі Чаплинка. 

дитячі садки Реконструкція газової топочної під 

теплогенераторну Новоіванівського ДНЗ 

«Веселка» в с. Новоіванівське, вул. 
Центральна, 18 

Покращення умов виховання дошкільнят 

дошкільного навчального закладу в селі 

Новоіванівка. 

дитячі садки Капітальний ремонт будівлі 

Варварівського ДНЗ «Ластівка» шляхом 

використання інноваційних технологій 

утеплення фасадів в с. Варварівка, вул. 

Чкалова, 36 

Покращення умов виховання 99 

дошкільнят дошкільного закладу в селі 

Варварівка. 

дитячі садки Реконструкція системи опалення 

комунального закладу «Варварівський 

ДНЗ «Ластівка» (ясла-садок) в с. 

Варварівка, вул. Чкалова, 36 

Покращення умови виховання для 99 

дошкільнят дошкільного закладу в селі 

Варварівка. 

дитячі садки Капітальний ремонт внутрішньої 

електромережі комунального закладу 

Покращення умов виховання для 99 

дошкільнят дошкільного закладу в селі 

Варварівка. 



«Варварівський ДНЗ «Ластівка» в с. 

Варварівка, вул. Чкалова, 36 

дитячі садки Капітальний ремонт будівлі КЗ 

Юр’ївський ДНЗ «Пролісок» (ясла-садок) 

за адресою: смт. Юр’ївка, вул. 

Центральна, 126А 

Покращення умов виховання для 110 

дошкільнят дошкільного закладу в смт 

Юр’ївка. 

дороги Капітальний ремонт дороги по провулку 

Степовий в селі Новоіванівське 

Капітальний ремонт 1,333 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 
рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Центральна в селі Новоіванівське 

Капітальний ремонт 35,000 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Степова в селі Новоіванівське 

Капітальний ремонт 9,600 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 
рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт розворотних 

майданчиків для шкільних автобусів по 

вул. Михайлова в селі Сергіївка 

Покращення стану дорожнього покриття 

та підвищення рівня безпеки для 

учасників дорожнього руху. 

дороги Капітальний ремонт розворотних 

майданчиків для шкільних автобусів по 

вул. Степова в селі Сергіївка 

Покращення стану дорожнього покриття 

та підвищення рівня безпеки для 

учасників дорожнього руху. 

дороги Капітальний ремонт розворотних 

майданчиків для шкільних автобусів по 
вул. Центральна в селі Олександрівка 

Покращення стану дорожнього покриття 

та підвищення рівня безпеки для 
учасників дорожнього руху. 

дороги Капітальний ремонт розворотних 

майданчиків для шкільних автобусів по 

вул. Горького в селі Оленівка 

Покращення стану дорожнього покриття 

та підвищення рівня безпеки для 

учасників дорожнього руху. 

дороги Капітальний ремонт частини дороги по 

вул. Вишнева від перехрестя вул. 

Степова-вул. Молодіжна до будинку 

№ 32 в селі Сергіївка  

Капітальний ремонт 3,466 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт частини дороги по 
вул. Молодіжна від будинку № 26 до вул. 

Михайлова і від будинку № 1 до вул. 

Вишнева в селі Сергіївка  

Капітальний ремонт 3,087 тис. м² 
дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Т.Шевченка в селі Чаплинка  

Капітальний ремонт 3,387 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Будівництво дороги по вул. Грушева в 
селі Чаплинка 

Капітальний ремонт 2,333 тис. м² 
дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги загального 

користування О042203 (Шандрівка – 

Варварівка – Івано-Межеріцьке – 

Новогригорівка) 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття на 10 км дороги загального 

користування покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 
руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Набережна в с. Варварівка  

Капітальний ремонт 2,719 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 



рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Калинова в с. Варварівка  

Капітальний ремонт 3,787 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Будівництво дороги по вул. Зоряна, село 

Призове 

Капітальний ремонт 4,956 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 
дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Реконструкція частини дороги по вул. 

Берегова від перехрестя з вул. Прямою 

до житлового будинку № 1 в селі 

Вербуватівка  

Капітальний ремонт 3,282 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт частини дороги по 

вул. Берегова від житлового будинку № 
42 до перехрестя з вулицею Прямою в 

селі Вербуватівка  

Капітальний ремонт 1,692 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 
дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт частини дороги по 

вул. Калинова від нежитлового будинку 

№ 18 до вул. Нова в с. Чернявщина  

Капітальний ремонт 25,000 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт частини дороги по 
вул. Миру від сільського клубу до 

житлового будинку №37 в с. Чернявщина  

Капітальний ремонт 17,066 тис. м² 
дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Д.Ситника, вул. Водяна смт. Юр’ївка  

Капітальний ремонт 63,900 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Запорожченка (від вул. Набережна до 

газової магістралі) в смт. Юр’ївка  

Капітальний ремонт 12,166 тис. м² 
дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Запорожченка (від  газової магістралі до 

вул. Широка) в смт.Юр’ївка  

Капітальний ремонт 13,400 тис.м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Шевченко в смт. Юр’ївка  

Капітальний ремонт 5,000 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 

руху. 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 

Садова в с. Жемчужне  

Капітальний ремонт 16,016 тис. м² 

дорожнього покриття покращить стан 

дорожнього покриття та підвищення 

рівня безпеки для учасників дорожнього 
руху. 

дороги Реконструкція алеї та пішохідних доріжок 

до Меморіалу загиблим воїнам в 

центральному парку смт. Юр’ївка  

Покращення благоустрою в смт Юр’ївка 

для 2389 мешканців. 

дороги Реконструкція пішохідних доріжок по вул. 

Центральна смт. Юр’ївка  

Реконструкція пішохідних доріжок по вул. 

Центральна смт Юр’ївка. Покращення 



благоустрою в смт Юр’ївка для 2389 

мешканців. 

дороги О042205 Новов'язівське – Кочережки - 

Булахівка - /М-04/ км 0+000 – км 4+567 

Підтримка транспортно - 

експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги 

екологія Будівництво водовідводного каналу 

поверхневого стоку з метою захисту від 

шкідливої дії вод по вул. Зелена в селі 
Варварівка 

Покращення умов проживання для 120 

мешканців села Варварівка. 

екологія Будівництво водовідводного каналу 

поверхневого стоку з метою захисту від 

шкідливої дії вод  с. Варварівка 

Покращення умов проживання для 1 277 

мешканців села Варварівка. 

екологія Розчищення русла річки Мала Тернівка у 

селах Вербуватівка та Долина 

Розчищення русла річки Мала Тернівка у 

селах Вербуватівка та Долина. 

Відновлення екомережі в 

навколишньому природному 

середовищі. 

житлове 
будівництво 

Будівництво 24-квартирного житлового 
двоповерхового будинку по вул. 

Центральна в смт. Юр’ївка 

Будівництво 24-квартирного житлового 
будинку в смт Юр’ївка забезпечить 

мешканців Юр’ївської ОТГ соціальним 

житлом. 

житлове 

будівництво 

Будівництво 24-квартирного житлового 

двоповерхового будинку по вул. 

Вишнева, 62 в смт. Юр’ївка 

Будівництво 24-квартирного житлового 

будинку в смт Юр’ївка  забезпечить 

мешканців Юр’ївської ОТГ соціальним 

житлом. 

житлове 

будівництво 

Будівництво господарчих будівель для 

жителів 12-ти квартирного житлового 

будинку в с. Вербуватівка 

Будівництво господарчих будівель для 

жителів 12-ти квартирного житлового 

будинку в селі Вербуватівка дозволить 
покращити умови проживання для 

мешканців житлового будинку 

(соціального житла) щодо зберігання 

необхідних речей. 

культура Капітальний ремонт покрівлі, заміна 

системи опалення та котлів в сільському 

будинку культури в с. Олександрівка 

Покращення умов культурного розвитку 

для 270 мешканців села Олександрівка.  

культура Капітальний ремонт покрівлі сільського 

будинку культури в с. Новоіванівське 

Покращення умов культурного розвитку 

для 436 мешканців села Новоіванівське. 

культура Реконструкція будівлі, покрівлі, утеплення 
частини фасаду Варварівського 

сільського будинку культури за адресою: 

c. Варварівка, вул. Центральна, буд. 2А 

Покращення умов культурного розвитку 
1 277 мешканців села Варварівка. 

культура Реконструкція Вербуватівського 

культурно-спортивного центру 

«Зоряний» за адресою: c. Вербуватівка, 

вул. Центральна, 48А 

Покращення умов культурного та 

спортивного розвитку для 855 мешканців 

села Вербуватівка. 

культура Капітальний ремонт КЗ 

«Чорноглазівський сільський клуб» за 

адресою: c. Чорноглазівка, вул. Сонячна, 
2Б 

Покращені умови культурного розвитку 

для 167 мешканців села Чорноглазівка 

підніме рівень зазначеного села.  

культура Капітальний ремонт будівлі  Юр`ївського 

районного будинку культури в смт. 

Юр`ївка, вул. Центральна, 114  

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного доступу 

усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт фельдшерсько-

акушерського пункту в с. Олександрівка 

Покращення умов надання медичних 

послуг для 270 мешканців села 

Олександрівка та прилеглих сіл. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі, утеплення 

фасадів та заміна внутрішніх інженерних 
мереж КЗ «Юр’ївський ЦРЛ» ДОР в смт 

Юр'ївка, вул. Вишнева, 61 

Покращення умов надання медичних 

послуг для 13 000 мешканців Юр’ївського 
району. 



охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії 

ЗПСМ, утеплення зовнішніх стін в с. 

Вербуватівка вул. Центральна, 54А 

Покращення умов надання медичних 

послуг для 855 мешканців села 

Вербуватівка. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі ФАП в с. 

Варварівка, вул. Чкалова, 28 

Покращення технічної бази закладу. 

Покращення умов надання медичних 

послуг для 1 277 мешканців села 

Варварівка. 

охорона 

здоров’я 

Будівництво амбулаторії ЗПСМ в с. 

Варварівка  

Забезпечення належних умов надання 

медичних послуг для мешканців 
Варварівської ОТГ (2 595 чоловік). 

охорона 

здоров’я 

Відкриття амбулаторії на 1-2 лікаря без 

житла за адресою: смт Юр'ївка, вул. 

Вишнева, 61 

Забезпечення надання якісних медичних 

послуг для мешканців сіл Юр’ївської ОТГ 

в кількості близько 5 739 чоловік. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі амбулаторії ЗПСМ 

по вул. Шевченка, 61 в с. Чернявщина  

Покращення умов надання якісних 

медичних послуг для 746 мешканців села 

Чернявщина та прилеглих населених 

пунктів. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та 

відмостки будівлі ФАП в с. 
Новогригорівка, вул. Леніна, 63 

Покращення умов надання медичних 

послуг для 578 мешканців села 
Новогригорівка. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція амбулаторії ЗПСМ в с. 

Чаплинка, вул. Каштанова, 15 

Покращення технічної бази закладу та 

умов надання медичних послуг для 921 

мешканця Чаплинської сільської ради. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

та фасаду будівлі Водянського ФАП в с. 

Водяне, вул. Дзержинського, 78 

Покращення умов надання медичних 

послуг для 426 мешканців села Водяне 

спорт Будівництво футбольного поля в селі 

Олександрівка 

Покращення умов фізичного виховання 

та підвищення рівня зацікавленості 

зайняття спортом для молодого 

покоління Юр’ївського району. 

спорт Будівництво глядацьких трибун з 

улаштуванням навісу стадіону в смт 

Юр’ївка 

Покращення умов фізичного виховання 

та підвищення рівня зацікавленості 

зайняття спортом для молодого 

покоління Юр’ївського району. 

спорт Будівництво спортивного комплексу в 

селі Варварівка 

Покращення умов спортивного розвитку 

для 1 277 мешканців села Варварівка. 

спорт Реконструкція тенісного корту в селі 

Вербуватівка 

Покращення умов спортивного розвитку 

для 855 мешканців села Вербуватівка. 

школи Капітальний ремонт приміщення 

Чаплинської СЗШО І-ІІІ ступенів в с. 
Чаплинка, вул. Тараса Шевченка, 17 

Покращення умов виховання для 350 

учнів шкільного закладу в селі Чаплинка. 

школи Реконструкція котельні під 

теплогенераторну для опалення 

Чаплинської СЗШО І-ІІІ ступенів в с. 

Чаплинка, вул. Тараса Шевченка, 17 

Покращення умов виховання для 350 

учнів шкільного закладу в селі Чаплинка. 

школи Капітальний ремонт фасаду (часткова 

заміна дерев’яних вікон на 

металопластикові) в Новоіванівській 

СЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Новоіванівське, 

вул. Центральна, 24 

Покращення умов виховання для 230 

учнів шкільного закладу в селі 

Новоіванівка. 

школи Реконструкція газової топочної під 
теплогенераторну Новоіванівської СЗОШ 

І-ІІІ ступенів в с. Новоіванівське, вул. 

Центральна, 24 

Покращення умов виховання для 230 
учнів шкільного закладу в селі 

Новоіванівка. 

школи Реконструкція Водянської неповної ЗОШ 

І-ІІ ступенів під НВК в с. Водяне, вул. 

Дзержинського, 1 

Забезпечення необхідного виховання 30 

дітей в селі Водяне дошкільною 

підготовкою в покращених умовах. 

школи Впровадження енергозберігаючих 

технологій для збереження тепла в КЗО 

НВК «Олександрівська середня ЗОШ I-III 
ступенів – ДНЗ» (дошкільне відділення) в 

с.Олександрівка, Леніна, 44 

Покращення умов виховання для 540 

учнів шкільного закладу в селі 

Олександрівка. 



школи Реконструкція котельні під 

теплогенераторну в КЗО НВК 

«Олександрівська середня ЗОШ I-III 

ступенів – ДНЗ» (дошкільне відділення) в 

с.Олександрівка, Леніна, 44 

Покращення умов виховання для 540 

учнів шкільного закладу в селі 

Олександрівка. 

школи Капітальний ремонт покрівлі КЗ 

«Новов'язівська опорна ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» в с. Новов'язівське, вул. 
Центральна, 11-А 

Покращення умов виховання 400 учнів 

шкільного закладу в селі Новов’язівське. 

школи Утеплення фасаду будівлі шкільного 

підрозділу Вербуватівського НВК «ЗОШ І-

ІІ ступенів – ДНЗ» в с. Вербуватівка, вул. 

Центральна, 57а 

Покращення умов виховання 180 учнів 

шкільного закладу в селі Вербуватівка. 

школи Капітальний ремонт внутрішньої 

електромережі КЗ «Вербуватівський НВК 

«ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» (шкільний 

підрозділ) в с. Вербуватівка, вул. 

Центральна, 57а 

Покращення умов виховання та навчання 

для 180 учнів шкільного закладу в селі 

Вербуватівка. 

школи Будівництво топкової з використанням 
альтернативних видів палива КЗ 

«Вербуватівський НВК «ЗОШ I-II ступенів 

– ДНЗ» (шкільний підрозділ) в с. 

Вербуватівка, вул. Центральна, 57а 

Покращення умов виховання для 180 
учнів шкільного закладу в селі 

Вербуватівка. 

школи Капітальний ремонт внутрішньої 

електромережі КЗ «Вербуватівський НВК 

«ЗОШ I-II ступенів – ДНЗ» (шкільний 

підрозділ) в с. Вербуватівка, вул. 
Центральна, 57а 

Покращення умов виховання для 60 

дошкільнят дошкільного закладу в селі 

Вербуватівка. 

школи Капітальний ремонт фасаду будівлі 

дошкільного підрозділу КЗ 

«Вербуватівський НВК «ЗОШ I-II ступенів 

– ДНЗ» в с. Вербуватівка, вул. Центральна, 

57а 

Покращення умов виховання 54 

дошкільнят дошкільного закладу в селі 

Вербуватівка. 

школи Добудова дошкільного підрозділу КЗ 

«Вербуватівський НВК «ЗОШ I-II ступенів 

– ДНЗ» в с. Вербуватівка, вул. Центральна, 

57а 

Покращення умов виховання дошкільнят 

дошкільного закладу в селі Вербуватівка. 

школи Будівництво топкової з використанням 
альтернативних видів палива КЗ 

«Вербуватівський НВК «ЗОШ I-II ступенів 

– ДНЗ» в с. Вербуватівка, вул. Центральна, 

57а (дошкільний підрозділ) 

Покращення умов виховання для 60 
дошкільнят дошкільного закладу в селі 

Вербуватівка. 

школи Капітальний ремонт шкільної майстерні 

КЗО «Варварівська опорна ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – центр позашкільної освіти» в с. 

Варварівка, вул. Артамонова, 16 

Покращення умов виховання 320 учнів 

шкільного закладу в селі Варварівка. 

Можливість навчатися та здобувати 

знання за майбутній профілем. 

школи Капітальний ремонт внутрішньої 
електромережі КЗО «Варварівська 

опорна ЗОШ І-ІІІ ступенів – центр 

позашкільної освіти» в с. Варварівка, вул. 

Артамонова, 16 

Покращення умов виховання для 320 
учнів шкільного закладу в селі 

Варварівка. 

школи Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗО 

«Варварівська опорна ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

центр позашкільної освіти» в с. 

Варварівка, вул. Артамонова, 16 

Покращення умов виховання 320 учнів 

шкільного закладу в селі Варварівка. 

школи Будівництво огорожі навколо КОЗО 

«Юр'ївська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя 
Радянського Cоюзу Д.П. Запорожченка» в 

смт Юр'ївка, вул. Центральна, 112 

Покращення умов виховання та безпеки 

для 500 учнів опорного шкільного 
закладу в смт Юр’ївка. 

школи Капітальний ремонт опалення 

Новогригорівського НВК «ЗОШ І-ІІ 

Покращення умов виховання для 162 

учнів шкільного закладу в селі 

Новогригорівка. 



ступенів – ДНЗ» в смт Юр'ївка, с. 

Новогригорівка, вул. Центральна, 37 

школи Капітальний ремонт даху 

Новогригорівського НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ» в смт Юр'ївка, с. 

Новогригорівка, вул. Центральна, 37 

Покращення умов виховання 162 учнів 

шкільного закладу в селі Новогригорівка. 

школи Реконструкція КЗ «Новов'язівська опорна 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» в с. Новов'язівське, 

вул. Центральна, 11-А 

Покращення умов виховання 400 учнів 

опорного шкільного закладу в селі 

Новов’язівське. 

 


