ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
на 2019 рік
І. Підвищення якісного рівня життя населення
у сфері життєзабезпечення:
•
Проведення ремонту автодороги державного значення «Дергачі-Козача
Лопань».
•
Капітальний ремонт частини житлового будинку за адресою:
вул. Іллінська, 26 в селі Великі Проходи.
•
Придбання сміттєвозу с Великі Проходи.
•
Реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по
пров. Парковому в м. Дергачі
•
Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах району за
програмою «Енергія світла».
•
Проведення ремонту автодороги державного значення «Харків-ЗолочівКПП «Олександрівка».
•
Благоустрій територій, проведення заходів з озеленення Дергачівського
району.
•
Поточний ремонт доріг комунальної власності.
•
Капітальний ремонт очисних споруд та будівництво очисних споруд по
вул. ПІ. Гогоришвілі в смт Пересічне.
в галузі «медицина»:
•
Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень другого поверху
поліклінічного відділення КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна
лікарня» за адресою смт Солоницівка, вул. Енергетична, 4.
•
Реконструкція будівлі клініко-діагностичної лабораторії (Е-1) КЗОЗ
РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» за адресою: м. Дергачі,
вул. 1 Травня, 4.
•
Капітальний ремонт будівлі головного корпусу (А-2) лікарні
ім. П.М.Агеєнка КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» за
адресою: смт Вільшани, вул. Вільна/Ганни Шупенко/Гончаренка, 1/34/10.
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•
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень поліклінічного відділення
КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» за адресою:
смт Пересічне, вул. Коваленка, 59.
•
Придбання. 2-х легкових автомобілів для КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Дергачівської районної ради».
•
Капітальний
ремонт АЗПСМ за адресою: смт Слатине,
вул. Привокзальна, 10.
•
Капітальний ремонт АЗПСМ за адресою: Дергачівський район,
смт Солоницівка, вул. Енергетична, 4.
в галузі «культура»:
•
Реконструкція приміщення актової зали під бібліотеку КУ
«Дергачівський районний Будинок культури».
•
Встановлення
системи
вентиляції
великої
глядацької
зали
КУ «Дергачівський районний Будинок культури».
•
Технічне
переобладнання
сцени
з
заміною
одягу
сцени
КУ «Дергачівський районний Будинок культури».
•
Ремонт покрівлі КУ «Дергачівський районний Будинок культури».
•
Капітальний ремонт ганку та фасаду Григорівського сільського клубу в
селі Григорівка.
•
Укладання тротуарної плитки біля клубу та ремонт ганку
Протопопівського сільського клубу в с Протопопівка.
•
Облаштування підсвітлення фасаду та вивіски КУ «Дергачівський
районний Будинок культури» сучасним освітленням.
в галузі «освіта»:
•
Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під дошкільний навчальний
заклад по вул. Шевченка, 22 Б, с Безруки.
•
Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території
Дергачівського ліцею № 2 за адресою: м Дергачі, вулиця Садова, 8.
•
Реконструкція Дергачівської школи-інтернат І ступеня «З любов’ю до
дітей» Дергачівської районної ради Харківської області за адресою:
вул. Центральна, 11А, м. Дергачі.
•
Капітальний ремонт коридорів І, II, III поверхів Дергачівського ліцею
№ 2 Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: вул.
Садова, 8, м. Дергачі.
•
Утеплення фасаду будівлі Дергачівського дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) №1 «Сонечко» комбінованого типу Дергачівської
міської ради.
•
Утеплення фасаду Русько-Лозівського ліцею Дергачівської районної
ради Харківської області за адресою: вул. Матюшенка, 74, с Руська
Лозова.
•
Реконструкція, шляхом розширення, будівлі КЗ «Дворічнокутянський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області за адресою:
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вул. Центральна, 24, с Дворічний Кут.
•
Реконструкція приміщення Слатинського ліцею під інклюзивно ресурсний центр Дергачівської районної ради Харківської області
адресою: вул. Центральна, 17, смтСлатине.
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в галузі «спорту»:
•
Будівництво спортивного майданчика за адресою: с Протопопівка
вул. Молодіжна, 1А.
•
Будівництво спортивного майданчика за адресою: с Руська Лозова,
вул. Матюшенка, 74.
•
Будівництво спортивного майданчика за адресою: с Пересічне
вул. Сумський шлях, 137.
•
Будівництво спортивного майданчика за адресою: с Безруки вул.
Дружби, 2.
II.
Розвиток промислового комплексу району:
• Активізація
інноваційно-інвестиційної
діяльності
промислових
підприємств.
• Сприяння підтримки державних промислових підприємств та
підприємств інших форм власності.
• Сприяння залученню інвестицій, створенню позитивного бізнес-іміджу
району.
• Створення сприятливих умов для впровадження нових технологій на
підприємствах та збільшення інноваційно-активних підприємств.
• Зростання енергоефективності виробництва, економія енергоресурсів в
умовах високої вартості енергоносіїв.
• Підтримка державних промислових підприємств та підприємств інших
форм власності.
• Підтримка власного виробника промислової продукції.
ІП. Всебічний розвиток сільськогосподарського виробництва:
• Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу,
активне залучення нових інвестицій у сільське господарство, всебічне
сприяння технічному і технологічному оновленню сільськогосподарського
виробництва.
• Врегулювання земельних відносин, в тому числі шляхом внесення змін і
доповнень до укладених договорів оренди земельних паїв щодо збільшення
розміру орендної плати.
•
Забезпечення
раціонального
використання
земельних
угідь
сільськогосподарського призначення, посилення роботи щодо збереження
родючості ґрунтів, захисту їх від деградації та забруднення, забезпечення на
цій основі такої продуктивності сільськогосподарських культур, яка
гарантуватиме продовольчу безпеку району.
•
Реалізація комплексу заходів, спрямованих на розвиток тваринництва.

•
Підтримка виробництва якісної сільськогосподарської продукції та
безпечних для споживачів продуктів харчування.
• Стимулювання виробництва високоякісної конкурентоспроможної
продукції з використанням ресурсозберігаючих, екологічно безпечних
технологій.
• Сприяння
технічному
і
технологічному
оновленню
сільськогосподарського виробництва.

Перший заступник голови
Райдержадміністрації

І. ГАПЛЄВСЬКА

