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І. Підвищення якісного рівня життя населення 

у сфері життєзабезпечення: 

• Ремонт очисних споруд каналізації села Караван , Малоданилівської селищної ради. 
• Реконструкція системи водопостачання м. Дергачі з впровадженням станції очищення 
води на підземних водонаборах по вул. Лозівській . 
• Будівництво системи водогону для водопостачання мешканців міста Дергачі 
(пров.Будьонного, в'їзд Будьонного, вул.Будьонного, вул.Енергетиків). 
• Виготовлення генеральних планів та інвентаризація земель по встановленню меж 
населених пунктів місцевих рад. 
• Проведення робіт по газифікації вул.Щорса, смт Козача Лопань. 
• Ремонт КНС № 1, КНС №2 м. Дергачі. 
• Придбання сміттєзбиральної машини в Протопопівську сільську та Пересічанську 
селищну ради. 
• Виготовлення проектної документації на рекультивацію звалища твердих побутових 
відходів в смт. Пересічне. 
• Виготовлення проекту та капітальний ремонт очисних споруд по вул.Чапаєва, 
вул. Ш. Гогоришвілі, Пересічанської селищної ради. 
• Капітальний ремонт магістральної водопровідної мережі Харків-Солоницівка. 
• Капітальний ремонт джерела "Зарічанське" смт. Солоницівка. 
• Капітальний ремонт каналізаційної мережі в-д Некрасова 25 4 смт. Солоницівка. 
• Будівництво газопроводу (друга черга) в с. Великі Проходи. 
• Виготовлення проекту реконструкції будівлі табору праці і відпочинку під соціальне 
житло в Проходівській сільській раді. 
• Розчистка русла р. Лозовенька, Русько-Лозівської сільської ради. 
• Реконструкція водогону Готівка, Токарівської сільської ради. 
• Будівництво очисних споруд мікрорайону «Науковий» с. Черкаська Лозова. 

в галузі «медицина»: 

Реконструкція будівлі амбулаторії по вул. 1 Травня 25, м. Дергачі. 
Капітальний ремонт амбулаторії Пересічанської селищної ради. 
Реконструкція приймального відділення стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО 

« Дергачівська районна лікарня». 

в галузі «культура»: 

Ремонт покрівлі та гурткових кімнат Протопопівського сільського клубу. 
Зовнішній ремонт Мало-Проходівського сільського Будинку культури. 



в галузі «освіта»: 

• Будівництво нового дитячого садка в смт. Пересічне. 
• Завершення будівництва Безруківського навчально-виховного комплексу. 
• Ремонт спортивної зали Вільшанської ЗОШ. 
• Поточний ремонт каналізаційної системи НВК «Перлина». 
• Заміна вікон на енергозберігаючі в Солоницівській гімназії, Дергачівському ліцеї №2, 
Великопроходівському НВК. 
• Ремонт покрівлі будівель Малоданилівського ліцею, Солоницівської загальноосвітньої 
школи, Дергачівської гімназії № 3. 
• Придбання шкільного автобусу для Токарівського навчально-виховного комплексу. 
• Виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову дитячого садка «Сонечко» 
Козачо-Лопанської селищної ради. 
• Облаштування та капітальний ремонт Двурічанського НВК. 

в галузі «спорту»: 

• Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м. Дергачі. 

II. Розвиток промислового комплексу району 

• Сприяння випуску нових конкурентоспроможних виробів та забезпечення нарощування 
випуску продукції, що відповідає світовим стандартам. 

• Сприяння впровадженню новітніх технологій. 
• Всебічне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, як основного резерву 

промислової галузі. 
• Продовження прикордонного співробітництва. 

III. Всебічний розвиток сільськогосподарського виробництва 

• Зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства. 
• Технічне та технологічне оновлення агропромислового комплексу шляхом придбання 

сільськогосподарської техніки. 
• Активізація селекційної роботи в рослинництві та тваринництві. 
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