
 
Петриківський район, утворений на початку 1923 року, функціонував 

до 1963 року (потім укрупнено з сусідніми районами – Царичанським, 

Магдалинівським, Дніпропетровським). 13 грудня 1991 року Верховна Рада 

прийняла Постанову про відновлення Петриківського району. 

Площа району становить 92,8 тис. га, з них  сільськогосподарських 

угідь – 57,5 тис. га, в т.ч. ріллі - 40,2 тис. га.  

Сьогодні в районі проживає 24,9 тис. осіб  населення,  з яких  6,9 тис. 

пенсіонерів, 5,0 тис.  дітей. 

До складу району входить 20 населених пунктів, одна  об’єднана  

територіальна громада, 2 селищних та 5 сільських  рад. 

За результатами останньої оцінки соціально – економічного розвитку, 

проведеної Дніпропетровською облдержадміністрацією, Петриківський 

район серед районів області займає за усіма сферами 2 місце (за відповідний 

період 2017 року  - 3 місце).  

Економіку  району представляють агроформування,  фермерські  

господарства  та підприємці району. Провідні підприємства району: ПрАТ 

«Оріль – Лідер», ТОВ Тепличний комбінат «Дніпровський», ТОВ ВБК 

«Агропромінвест», ТОВ «Екофілд» СТОВ «Хутірське», ТОВ «Альфа-Агро», 

ТОВ Агрофірма «Весна»  

Сільгосппідприємствами району  вироблено  валової продукції   на 

суму  1364,7 млн грн, що на 12,2 % більше у порівнянні з обсягами                          

2017 року. 

Петриківський район по виробництву сільгосппродукції займає 2 місце 

серед сільських районів області. 

 
Виробництво валової продукції сільського  господарства 
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Надійшло  податків до зведеного бюджету району в 2018 році                       

188,3 млн грн проти 166,5 млн грн у минулому році. 

Доходи до загального фонду місцевих бюджетів (без врахування 

трансфертів)  склали  81,0  млн грн  у   2018 році,  або 103,3 %  до  планових 

показників.    
 

 
Зведений бюджет району 

 

Середньомісячна заробітна плата працівників склала  8903,0 грн проти                  

7225,0 грн у 2017 році. 

 
Середньомісячна заробітна плата 

 

Кошти районного бюджету  направлялися на утримання закладів 

освіти, охорони здоров’я,  культури та соціальних служб, на виконання 

заходів з енергозбереження, на поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення об’єктів. 



Так, за  підтримки держави та  області в районі проведено  капітальні 

ремонти, реконструкції об’єктів життєзабезпечення населення. 

З метою економії енергоресурсів проведено капітальні ремонти дахів, 

фасадів шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та 

адміністративних будівель  на суму 2,7 млн грн. Використано коштів на 

заходи з енергозбереження у бюджетних установах району на суму 8,3 млн 

грн, в тому числі з державного бюджету – 500,0 тис. грн.  

З метою поліпшення умов навчання дітей  та праці педагогів у закладах 

освіти району проведено капітальні ремонти приміщень на суму 28,2 млн 

грн, у тому числі  Петриківського опорного закладу освіти (молодша школа) 

та інклюзивно – ресурсного центру, з яких 22,4 млн грн - кошти обласного 

бюджету. На поновлення  матеріально – технічної бази закладів освіти 

району  використано коштів у сумі 3,6 млн грн,  в тому числі 3,2 млн грн - 

державний бюджет (з них 2,7 млн грн – опорні заклади освіти).  

   
 

 

 

На придбання обладнання для загальноосвітніх закладів району за 

програмою «Нова українська школа» використано коштів в сумі 924,4 тис. 

грн, з них 497,4 тис. грн – державний бюджет, 176,5 тис. грн – районний 

бюджет, 250,5 тис. грн – сільський бюджет. 

 

Відремонтовані 1 класи та їх оснащення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
Іванівський опорний заклад освіти 

 

 

 

 

 

Петриківський опорний заклад освіти 

(молодша школа) 

Інклюзивно – ресурсний центр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курилівський опорний заклад освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Миколаївська філія  Курилівського закладу освіти 

 

 

 
Лобойківська школа 

 

 

 



   
Шульгівська школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чаплинська школа 

 

З метою доступності дітей з обмеженими можливостями до навчання у 

загальноосвітніх закладах у районі працює інклюзивно – ресурсний центр. 

Для придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і 

дидактичних матеріалів для осіб з освітніми потребами використано коштів з 

державного бюджету в сумі 236,5 тис. грн. Крім того, відкрито ІРЦ 

Петриківської ОТГ, на матеріально – технічне обладнання якого направлено 

513,4 тис. грн з районного бюджету.  
 

 
 

Марина Порошенко відкриває сучасний ІРЦ 
 



Велику увагу приділено закладам охорони здоров’я, в приміщеннях 

яких проведено капітальні (1191,6 тис.грн) та поточні (1116,3 тис.грн) 

ремонти,    придбано 2 автомобіля «Renault Duster» на суму 999,9 тис.грн за 

рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток охорони здоров’я у 

сільській місцевості. Оновлено матеріально – технічну базу закладів охорони 

здоров’я району на суму 257,4 тис. грн. У 2018 році розпочато будівництво  

Лобойківської та Іванівської сучасних амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини.  

  
Чаплинська амбулаторія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автомобіль сімейного лікаря 

 

  
Іванівська амбулаторія 

 

Не залишається поза увагою і питання щодо виховання дітей у 

дошкільних закладах, про що свідчить відкриття трьох груп  на 60 діто/місць 

при Чаплинському НВК (проведено реконструкцію приміщення спортивного 

комплексу Чаплинської СЗОШ під НВК), на придбання обладнання для якого 

використано коштів у сумі 421,5 тис. грн, в тому числі  районного бюджету -

211,5 тис. грн та сільського бюджету – 210,0 тис. грн. Для Чаплинського НВК 



за рахунок коштів районного бюджету придбано та укладено штучне 

покриття для дитячого майданчика.  

 

  
Чаплинський дитячий садок 

 

Проведено капітальний ремонт Курилівського ДНЗ (утеплення даху, 

фасадів) ІІ черга, використано коштів у сумі 1341,8 тис. грн, з них 

державного бюджету – 300,0 тис грн, селищного – 1041,8 тис. грн. Крім того, 

реконструйовано котельню (будівництво навісу та встановлення 

твердопаливного котла) у Курилівському ДНЗ, використано коштів 

селищного бюджету в сумі 1,3 млн грн.  

  
Курилівський дитячий садок 

 

Придбано обладнання медичного кабінету для Єлизаветівського ДНЗ, 

використано коштів районного бюджету в сумі 13,0 тис. грн.        

Головним завданням сьогодення є виховання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання. 

Доказом цього є функціонування двох дитячих будинків сімейного типу та 

чотирьох прийомних сімей. Ведеться будівництво приміщення малого 

групового будинку у смт Петриківка. 

  
Малий груповий будинок 



З метою популяризації здорового способу життя серед мешканців 

району побудовано міні – футбольні поля в Іванівському та Курилівському  

опорних закладах освіти(2,0 млн грн). Ведеться реконструкція стадіону 

Петриківського ОЗО І-ІІІ ступенів (20,5  млн грн – обласний бюджет ).     

 

  
 

 

 

Не залишаються поза увагою і літні люди, які проживають у 

Курилівському стаціонарному відділенні постійного або тимчасового 

проживання КУ «Територіальний центр з надання соціальних послуг» 

Петриківської районної ради». Для створення більш комфортних умов для 

проживання одиноких громадян  в установі проведено: поточний ремонт 

будівлі, капітальний ремонт системи опалення, поновлено матеріально – 

технічну базу закладу, використано коштів у сумі 383,8 тис. грн, з них          

170,2 тис. грн – районний бюджет, 63,0 тис. грн – селищний та 150,6 тис. грн 

– кошти спеціального фонду.   

З метою благоустрою населених пунктів району проведено капітальні 

та поточні ремонти доріг комунальної власності на площі 30,5 тис. кв. м на 

суму 11,9  млн грн. Крім того, у 

2018 році за кошти обласного 

бюджету в сумі 26,4 млн грн 

виконано капітальний ремонт 

дороги загального користування 

місцевого значення Іванівка-

Радісне протяжністю 17,7 км (105,9 

тис. кв. м) та реконструкцію систем 

та мереж вуличного освітлення  у    

6 населених пунктах району протяжністю 28,11 км на суму 5,6 млн грн. 

  Слід відмітити те, що у районі багато зроблено, але на досягнутому не 

зупиняємося. Керівництво району і далі планує розбудову інфраструктури 

району. 
  

 

 

 

Футбольне міні-поле з штучним 

покриттям Іванівського закладу освіти 

Реконструкція стадіону Петриківської 

опорної школи 


