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на 2016 рік 

І. Підвищення якісного рівня життя населення 

у сфері життєзабезпечення: 
Реконструкція водогону в смт Мала ДанилІвка. 
Комплексний план оздоровлення басейну річки Лопань Дергачівського 

району. 
Побудова і впровадження енергоефективних систем керування освітленням 

приміщень і вулиць у Дергачівському районі. 
• Виготовлення технічної документації на водонапірну вежу с. Ветеринарне 
Козачолопанської селищної ради. 
• Ремонт м'якої покрівлі будинків масиву Шлях Індустрії та в с. Ветеринарне 
Козачолопанської селищної ради. 

Придбання сміттєбаків на території Дергачівського району. 
Капітальний ремонт автодороги обласного підпорядкування "ДергачІ-

Козача Лопань". 
• Проведення робіт по газифікації вул. Щорса смт Козача Лопань. 
• Ремонт очисних споруд каналізації села Караван, Малоданилівської 
селищної ради. 

Створення нових ОСББ. 
Проведення капітального ремонту житлових будинків по вул. Щорса в смт. 

Солоницівка для подальшого створення в цих будинках ОСББ. 
Продовження робіт з капітального ремонту водогону в смт. Солоницівка. 
Проведення поточних І капітальних ремонтів доріг в смт. Вільшани, 

м. ДергачІ, с. Безруки, смт. Козача Лопань. 
обладнання приладами обліку теплової енергії житлових будинків з 

централізованим опаленням. 
в галузі «медицина»: 

• Реконструкція будівлі амбулаторії по вул. 1 Травня 25, м. Дергачі. 
Капітальний ремонт амбулаторії Пересічанської селищної ради. 
Будівництво (корегування) прийомного відділення стаціонарного відділення 

КЗОЗ РТМО « Дергачівська районна лікарня» в м. Дергачі. 
Капітальний ремонт покрівлі і заміна вікон на енергозберігаючі в смт. 

Солоницівка КЗОЗ РТМО « Дергачівська районна лікарня». 

в галузі «культура»: 
Роботи із запобігання руйнуванню конструкцій будівель та споруд 

меморіального комплексу "Висота маршала І.С.Конєва в смт Солоницівка 



Солоницівської селищної ради. 
Ремонт Гаврилівської бібліотеки — філії Солоницівської селищної ради. 

в галузі «освіта»: 
• Будівництво нового дитячого садка в смт. Пересічне. 

Реконструкція дитячого будинку "З любов'ю — дитини" в м. Дергачі, 
переоблаштування для житла ВПО. 
* 

• Виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову дитячого 
садка "Сонях" Козачолопанської селищної ради. 
• Капітальний ремонт підвального приміщення селищного будинку культури 
музею бойової слави та краєзнавства в Козачолопанської селищної ради 

в галузі «спорту»: 
• Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого 
комплексу в м. Дергачі. 

II. Розвиток промислового комплексу району 

• Всебічне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, як основного 
резерву промислової галузі. 
• Проведення моніторингу економічної ситуації на промислових підприємствах 
району. 
• Сприяння зменшенню ресурсоємності виробництва з орієнтацією на ощадливе 
і ефективне використання енергетичних, сировинних і матеріальних ресурсів. 
• Інформаційне забезпечення щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності промислових підприємств (бізнес-форуми, семінари, тренінги тощо) з 
метою нарощування випуску конкурентно спроможної продукції що відповідає 
світовим стандартам. 
• Сприяння участі промислових підприємств у виставково-ярмаркових заходах 
регіонального та державного рівнів. 

III. Всебічний розвиток сільськогосподарського виробництва 

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

придбання сільськогосподарської техніки. 
• Проведення комплексу робіт, спрямованих на охорону І раціональне 

використання земель сільськогосподарського призначення, збереження і 
відтворення родючості грунтів. 

• Забезпечення моніторингу аграрного ринку та оперативне інформування 
його учасників щодо рівня цін попиту і пропозиції на основні види 
сільськогосподарської продукції та матеріально-технічні ресурси, які 
споживаються в процесі сільськогосподарського виробництва. 

• Забезпечення максимального використання фінансової підтримки із 
державного та обласного бюджетів для техніко-технологічного переоснащення 
підприємств агропромислового комплексу. 

• Сприяння впровадженню у виробництво комплексних систем захисту 



рослин, поєднання агротехнічного, біологічного та хімічного методів. 
* Активізація селекційної роботи в рослинництві та тваринництві. 

Перший заступник голови 
райдержадміністрації І.Б. ГАПЛЄВСЬКА 


