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І. Підвищення якісного рівня життя населення

у  сфері життєзабезпечення:
• Організація паркової зони в смт Пересічне.
• Будівництво водогону на західній частині селища Вільшани.
• Виготовлення проекту на капітальний ремонт очисних споруд та
будівництво очисних споруд по вул. Ш. Гогоришвілі в смт Пересічне.
• Капітальні ремонти покрівель багатоповерхових будинків на території 
Токарівської сільської ради.
• Капітальний ремонт дорожнього покриття на території Дергачівського 
району.
• Підключення третьої артезіанської свердловини до водопостачання в
Протопопівській сільській раді.
• Капітальний ремонт очисних споруд по вул. Берегова в.смт Пересічне.
• Будівництво очисних споруд по вул. Наукова в с.Черкаська Лозова.
• Заміна та встановлення сучасних (діодних) освітлювальних засобів на
території Козачолопанської селищної ради.
• Встановлення ліхтарів та капітальний ремонт колодязів в с. Дібівка та с. 
Лобанівка Токарівської сільської ради.

а галузі «медицина»:
• Капітальний ремонт покрівлі та зовнішніх стін будівлі Е-1 «Клінічно- 
діагностична лабораторія» КЗОЗ РТМО « Дергачівська центральна районна 
лікарня».
* Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень адміністративного 
корпусу «Б-1» КЗОЗ РТМО « Дергачівська центральна районна лікарня».

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та системи опалення будівлі Е-1 
«Клінічно-діагностична лабораторія» КЗОЗ РТМО « Дергачівська центральна 
районна лікарня».

Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень будівлі стаціонарного 
відділення «3-1» КЗОЗ РТМО « Дергачівська центральна районна лікарня».

в галузі «культура»:
Придбання музичних інструментів та сценічних костюмів в закладах



культури.
• Капітальний ремонт фасадів будівлі районного Будинку культури в м 
Дергачі з впровадженим енергозберігаючих технологій.
• Утеплення фасаду будівлі Григорівського сільського клубу.

в галузі «освіта»:
•  Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Безруки.
• Установка системи пожежної сигналізації в ДНЗ «Веселі чоловічки» смт 
Солоницівка, ДНЗ «Рома+Машка» с. Дворічний кут, ДНЗ «Сонях» смт Козача 
Лопань, ДНЗ «Берізка та ДНЗ «Сонечко» смт Пересічне.
• Утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Усмішка» 
с.Григорівка Полівської сульської ради.
• Ремонт системи опалення в школі смт Прудянка.
• Виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову ДНЗ 
«Сонях» смт Козача Лопань.

в галузі «спорту»:
• Капітальний ремонт стадіону в м Дергачі.
• Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в 
м. Дергачі.
• Будівництво спортивних майданчиків на території Дергачівського району.

II. Розвиток промислового комплексу району

• Всебічне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, як основного 
резерву промислової галузі.
• 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.

* Сприяння впровадженню у виробництво комплексних систем захисту 
рослин, поєднання агротехнічного, біологічного та хімічного методів.

• Активізація селекційної роботи в рослинництві та тваринництві.

І.Б. ГАПЛЄВСЬКА


