
 



 станом на 01.01.2023 

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Слобожанська селищна територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської 

області (далі – Слобожанська ТГ) утворена  рішенням Дніпропетровської обласної ради від 

14.08.2015 № 671-33/VI «Про утворення Ювілейної селищної територіальної громади 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області», відповідно до Постанови Верховної Ради 

України від 12 травня 2016 року № 1353-VIII «Про перейменування деяких населених пунктів» 

селище міського типу Ювілейне Дніпропетровського району було перейменовано на селище 

міського типу Слобожанське. До складу Слобожанської ТГ входять шість населених пунктів: смт 

Слобожанське, село Степове, село Балівка, село Партизанське, село Олександрівка та село 

Василівка. Адміністративний центром громади є селище міського типу Слобожанське.  

Селище міського типу Слобожанське розташоване в центральній частині Дніпропетровської 

області між автомобільними дорогами М04 (E50) і Т 0410 та безпосередньо межує на півночі з 

обласним центром – містом Дніпро. Завдяки вдалому розміщенню між стратегічно важливими для 

м. Дніпро транспортними коридорами – Донецьким шосе та проспектом Слобожанський – селище 

географічно є лівобережними воротами міста. Незважаючи на близькість мегаполіса, селище 

знаходиться в його найбільш екологічно чистій зоні. Неподалік розміщаються Кільченський 

заповідник і Присамарська рекреаційна зона.  

Село Степове знаходиться на відстані 18 км від центру громади – смт Слобожанське та 20 км від 

обласного центру – м. Дніпро. Поруч із селом проходить автомобільна дорога Т 0405.  
 

Рис. 1. Географічне розміщення Слобожанської ТГ 

 

Село Балівка знаходиться від смт Слобожанське на відстані 27 км. На заході від села Балівки 

протікає річка Оріль. Біля села кілька озер - залишки старого русла річки Протовчої (Проточі). На 

відстані 11 кілометрів на південь від села - лівий берег Дніпра. Через село проходить автомобільна 

дорога Н 31.На півдні село Балівка межує з селом Партизанське. Село Партизанське знаходиться 
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від смт Слобожанське на відстані 24 км. Село знаходиться на лівому березі річки Оріль. Через с. 

Партизанське проходить автомобільний шлях Н 31 і Т 0404. Поблизу села - регіональний 

ландшафтний парк Дніпровські ліси.  

Села Олександрівка та Василівка розташовані на лівому березі річки Самара (Самарська 

Затока) та межують з смт Слобожанське на заході по водному плесу. Відстань від адміністративного 

центру громади - селища Слобожанське до села Олександрівка – 25 км, до села Василівка - 27 км. 

Вище за течією до села Олександрівка примикає річка Татарка, нижче за течією на відстані 

1 км розташоване місто Дніпро. Поруч проходить автомобільна дорога територіального значення у 

Дніпропетровській області Т 0402. 

Слобожанська ТГ межує на півночі з Підгородненською ТГ, Піщанською ТГ та 

Чумаківською ТГ, на сході - з Ілларіонівською ТГ, на півдні – з м. Дніпро, на заході – з Обухівською 

ТГ та Петриківською ТГ.  

 
           

ІСТОРІЯ смт СЛОБОЖАНСЬКЕ 
 

Перші поселення на території сучасного Слобожанського виникли ще у другому тисячолітті 

нашої ери. На світанку історії – це було місце перебування багатьох кочових народів і племен. Тут 

залишили свої сліди скіфи, сармати, загадкові анти - люди слов'янського племені, а з утворенням 

Київської Русі, в ІХ – ХІІ століттях, пролягли степами шляхи на південь. Згодом валки возів 

Чумацьким Шляхом пішли від Полтави через Царичанку, Чумаки. Вони торували колію, де нині 

вулиця Василя Сухомлинського, Кислородна, Байкальська – на переправу через р. Самару і далі. 

Особлива сторінка історії – це часи боротьби запорізьких козаків за волю. На початку ХVІІ 

століття тут були зимовники (хутори) козаків із запорізького містечка Старої Самари. Кількість 

зимівників почала збільшуватись після спорудження тут у 1688 році Богородицької (Усть – 

Самарської) фортеці, що боронила від татарських нападів. Частина запорожців залишила тоді Стару 

Самару і остаточно осіла по річці Кільчені. Після ліквідації Запорізької Січі козаки, втікаючи від 

утисків, освоювали малозаселені місця і засновували нові поселення – слободи. Так і у 1778 році 

утворилася слобідка Підгороднє.  

Походження цієї назви обумовлене тим, що слобода була розташована поблизу губернського 

міста Катеринослава (під городом). Козацьке населення слободи у 1787 р. було приписане царським 

урядом до новоствореного Катеринославського козачого війська; виборні козаки відбували 

військову службу в Полтавському кінному полку.  

Після ліквідації у 1796 році Катеринославського війська, частину населення Підгороднього 

переселено на Кубань, а тих, що залишились, перевели на становище державних селян. Вони 

одержали земельні наділи. За користування землею селяни сплачували в казну грошові і натуральні 

податки та виконували різні повинності. Жили селяни із землеробства та скотарства. У січні 1887 

року селяни почали викуповувати землю у держави.  

Пригородній район існував з 1920 по 1959 рік. А у січні 1965 року утворено 

Дніпропетровський район (Дніпровський район). До 1987 року сел. Ювілейне входило до складу 

Підгороднього. Рішенням від 22 червня 1987 року виконавчий комітет Дніпропетровської обласної 

ради народних депутатів вніс у адміністративно- територіальний устрій окремих районів зміни: в 

Дніпропетровському районі населений пункт, що відносився раніше до Підгороднього, визначили 

окремим селищем міського типу, утворили в ньому селищну раду і найменували її «Ювілейна», а 

селищу дати назву Ювілейне». 15 липня 1987 року зібралась перша сесія Ювілейної селищної ради.  

Дніпропетровською обласною радою було затверджено рішення від 14 серпня 2015 року                     

№ 671-33/VI «Про утворення Ювілейної селищної територіальної громади Дніпропетровського 

району Дніпропетровської області». А вже у 2016 році, а саме  на 19 сесії 7 скликання від 21.07.2016 

року було затверджено  рішення  «Про зміну назви юридичних осіб», та змінено  назву селища 

Ювілейне на селище міського типу Слобожанське. 
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    ІСТОРІЯ с. СТЕПОВЕ 
 

Заселення території, на якій зараз розташоване село Степове, почалось в березні 1932 року. 

В той час на неосвоєних землях, що знаходились поблизу обласних центрів організовувались 

підсобні господарства заводів міста з числа їх робітників для задоволення потреб заводчан у 

продуктах сільськогосподарського виробництва. Дуже в тяжких умовах жили і працювали люди. З 

роками життя покращувалось, трудівники добились великих успіхів в розвитку сільського 

господарства.  

В 1932 році для становлення та ведення господарства металургійний завод  ім. Г.І. 

Петровського направляє групу робітників в кількості 25 осіб, яких очолюють Морщацький Антон 

Сидорович та Задоєв Микола Антонович. Так було створено відділення №4 підсобного 

господарства №1 металургійного заводу ім. Г.І. Петровського. Для цих цілей завод отримав 3,5 тис. 

гектарів землі. Майже вся земля була цілинною. 

В той же період створюється підсобне господарство Дніпропетровського машинобудівного 

заводу ім. Артема, яке знаходиться в 5 км на південь від с. Степове. В селі займались вирощуванням 

зернових, овочів, мали пасіку. Була «невеличка школа» в якій Паскідо Галина Прокіпівна, навчала 

діточок, доки не почалась війна. Продукти та хліб возили бричками один раз в три дні із відділення 

№4. Згодом це господарство також було підпорядковане металургійному заводу ім. Г.І. 

Петровського і стало ще одним структурним підрозділом його підсобного господарства. 

В 1934 році в господарстві відкрився перший фельдшерсько-акушерський пункт. 

В 1935 році побудували перший кам’яний гуртожиток,в якому була і так звана стаханівська 

кімната, де жили передовики виробництва. 

У червні 1941 р. мирну працю хліборобів господарства, як і всієї країни, перервала війна з 

гітлерівською Німеччиною. Почалась масова мобілізація на фронт. Більше двох років село 

знаходилося під німецькою окупацією. В цьому ж році зав’язалась велика битва між окупантами та 

273 стрєлковою дивізією. Загинуло до 9 тисяч бійців і тільки 600 воїнам вдалося прорватися. На 

честь цієї битви стоїть на горі пам’ятник загиблим воїнам. До 2014 року 273 стрілкова дивізія 

вважалась безвісти пропавшою. З тих ветеранів та учасників бойових дій, які повернулися додому 

80% мали поранення. 

Переломним моментом в ході військових дій став лютий 1943 року, коли радянські війська 

перемогли в битві за м. Сталінград (Сталінградська битва). Ця перемога поклала початок 

контрнаступу радянських військ, визволенню радянських територій, захоплених німецькими 

окупантами. 

В 1943 році, коли відступили окупанти, село було спалене майже зовсім. Залишились люди під 

чистим небом серед згарищ. Уціліли кормо-кухня, в якій потім навчалися діти, вісова будка і 

молочарка. В молочарці розташувався медичний пункт. Люди жили в землянках. Завод ім. 

Г.І.Петровського надавав багато робітників, які допомагали піднімати господарство з руїн. В 

післявоєнні роки довгий час був директором Садиченко Дмитро Миколайович, який ризикуючи 

своїм життям врятував від голодної смерті 1946-1947 роки своїх та сусідніх сіл мешканців, сховавши 

кагат картоплі. 

У 1958 р. село було назване Степове. 

У 1963 р. підсобне господарство заводу ім.Г.І.Петровського перейменоване в радгосп «Маївка» 

Дніпропетровського тресту овочево-молочних радгоспів. Директором був з 1964 по 1977 рік 

Малишко Григорій Пилипович. Всі ці роки радгосп був передовим господарством. За ним було 

закріплено 2638 га землі. 

У 1977 р. радгосп  «Маївка» був перейменований в КСП «Кіровський», до якого увійшли землі 

с. Степове, с. Горянівське та селища Кіровське, за яким було закріплено 4270 га землі, існував він до 

2000 року. 

У 1989 р. була заснована Степнянська сільська рада.  

З 2000 р. с. Степове розпаювало землі і КСП «Кіровський» припинило своє існування. Зараз 

на них господарює 665 одноосібників, 3 фермерських господарства, підприємства.  

У 2015 р. Степнянська сільська рада об’єдналася з Ювілейною селищною радою. 

Загальна територія 4 270,5 га. 

Населення – 1 385 осіб. 

 



ІСТОРІЯ с.БАЛІВКА 
Часом заснування села Балівка дослідники-краєзнавці вважають кінець ХVIII початок ХIХ 

століття. 

Село Попово-Балівка входило до Новомосковського повіту Катеринославської губернії. 

 В 1898 році в селі налічувалося 187 дворів, в яких проживало 941 особа чоловічого та 

жіночого населення. За часів кріпацтва і в післяреформений період населення села, за винятком 

кількох осіб, було неписьменним. Церковно-приходська школа відкрилася 1890 року. До школи 

ходило 60 учнів. 

Протягом 1906-1910 років за столипінською реформою був виданий «Аграрний закон», за 

яким кожен селянин мав право вийти з общини, а наділ переходив у власність. Земля з кожним 

роком дорожчала.  

В 1911 році земством Новомосковського повіту було відкрито типове приміщення 

початкової школи. В 1913 році в селі налічувалося 340 дворів і проживало 2378 душ населення.  

Після 1917 року в селі була створена сільська рада, в 1920 році створено сільвиконком. 

Першим головою сільської ради був Бондаренко Гаврило. 

  В 1924 році в селі було організовано перше споживче товариство.  

В 1930 році в селі організувалися перші колгоспи, куди входило 62 двори. Перший колгосп 

«Рух», другий «Молодий переможець», третій «Паризька комуна». Керівник – Павленко А. М. До 

1940 року економічно укріпився. 

В 1940 році в Балівці з’явились трактори, машини, комбайни, новий сільськогосподарський 

інвентар. Колгосп вирощував високі врожаї зернових. Жителі села успішно опановували нову 

техніку та нові форми організації сільськогосподарського виробництва. Зростала і культура села. 

Повністю була ліквідована неписемність громадян. В селі працювала семирічна школа, була 

відкрита сільська бібліотека, у сільському клубі демонструвалися кінофільми. 

20 вересня 1941 року Балівку захопили німецько-фашистські війська. Настали важкі часи для 

всього населення. Ніхто не мав права вийти на вулицю після 21 години. Німці і поліцаї суворо 

стежили за кожним жителем села.  

Та найгірші часи настали тоді, коли молодь почали забирати до Німеччини.Під час окупації 

в селі була закрита школа, не працювала бібліотека. 

У період із 1941 по 1943 роки, поки село було захоплене фашистськими загарбниками, 

комсомольці вели боротьбу з окупантами.  

25 вересня 1943 року Радянська Армія визволила Балівку від окупантів. Німці залишили село 

на 2/3 спаленим. Були знищені бібліотека, клуб, амбулаторія, магазини, хати. Худоба була вигнана 

або знищена. Не пройшло і одного року, як в селі почало налагоджуватись життя. Трудящі робили 

все для того, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Так на побудову танкової колони було зібрано 

людьми десятки тисяч карбованців.Звільнене від фашистської окупації село стало невпізнанним уже 

через 5 років. Відродилося колгоспне господарство. 

В 1950 році колгоспи «Молодий переможець» і «Профінтерн» об’єдналися в один колгосп 

«Перемога». 1954 року до нього був приєднаний колгосп «Червоний партизан» (сусіднє село 

Жальбівка – зараз село Партизанське).  

В післявоєнний період, починаючи з 1953 року, с. Балівка було повністю електрифіковане та 

радіофіковане. Село прикрасили пам’ятник Леніну В.І., та воїнам, які загинули за визволення села. 

В 1960 році через село Балівка проклали дорогу – «кам’янку», а в 70-х роках її 

заасфальтували. На 01 січня 1962 року в селі Балівка налічувалося 678 дворів. На 01 січня 1965 року 

– 717 дворів і 2123 особи населення. 

У 60-ті роки в селі особливо розгорнулося будівництво. Побудоване нове приміщення школи, 

нове приміщення контори радгоспу, магазини, приміщення відділення зв’язку, побутові майстерні 

В квітні 1963 року колгосп був реорганізований в спеціалізоване овоче-молочне 

господарство – радгосп «Перемога». Центральна садиба радгоспу «Перемога» була розміщена в 

центрі села Балівка.  

Рішенням першої сесії Балівської сільської ради 19 скликання від 04.03.1985 року село 

Попово-Балівка було перейменовано в село Балівка. Кількість населення села Балівка за останні 

роки тримається в межах 2800 жителів. З них 40% – пенсіонери, 15% – діти дошкільного та 

шкільного віку, решта 45% – економічно активне населення. 



На 2002-2003 роки в селі припадав мінімум народжуваності: 11-12 новонароджених дітей за 

рік. З 2004-2005 років народжуваність почала збільшуватись. 

В 2008 році була вже цифра – 34 новонароджених, в 2009 – 39 дітей. Зараз тенденція 

збільшення новонароджених триває і це дає перспективи на збереження контингенту середньої 

школи. 

Загальна територія 5 817,0 га. 

Населення – 2 681 осіб. 
 

ІСТОРІЯ с. ПАРТИЗАНСЬКЕ 
Населений пункт с. Партизанське розташований на лівому березі річки Дніпро за 30 км від 

районного та обласного центру м. Дніпро. З півдня село межує з смт. Обухівка, з заходу і півночі з 

с. Балівка, на східній частині розташована промзона. Відстань до районного центру: асфальтованим 

шляхом - 30км., залізницею - 10 км. Через село проходить автомобільний шлях державного значення 

Дніпро-Полтава. На окраїнах села простягаються лісові насадження Обухівського та 

Миколаївського лісництва і канал Дніпро-Оріль, що розташований за межами с. Балівка. 

З історії відомо, що під час кріпацтва село називалося Жальбівка. Належало воно поміщику 

Жальбову. Є різні версії щодо виникнення назви села. Одні говорять, що назва пішла від прізвища 

пана, інші – від слова «жаль». Пан знущався із своїх наймитів-кріпаків, бив їх, продавав, програвав 

у карти. 

          Важкими були воєнні роки. Фашисти увійшли в село влітку 1942-го. У 1943 році, 

відступаючи, німці спалили село  вщент. Були знищені усі колодязі. 

         Червона Армія ввійшла у село восени 1943 року. Людям було запропоновано переселитися у 

с. Балівка, адже Балівка менше постраждала та народ вирішив відбудовувати своє село.  

         Відбудовували село Партизанське приблизно до 1950 року. У 1958 році у селі було 170 

дворів. Колгосп «Червоний партизан» був об’єднаний з радгоспом «Перемога» у 1960 році і 

Партизанське відносилося до Балівської сільської ради. На той час існувала школа, поділена на два 

класи 1 і 3 та 2 і 4. Чотири класи діти вчилися у рідній школі, а з п’ятого по восьмий в с. Балівка. 

Також у селі був магазин, клуб, контора (третього відділу радгоспу «Перемога»), дитячий садок, 

медична амбулаторія. 

          У 1965 році заасфальтовано трасу Дніпропетровськ – Полтава. Розпочалося будівництво 

залізничної колії Дніпродзержинськ - Новомосковськ, а також станції Балівка (житлові будинки, 

склади, магазин, переїзд). 

            Приблизно в 1970 році були побудовані будинки по вулиці Новій. Будинки надавалися 

працівникам радгоспу «Перемога». 

            У 1970 році почалося будівництво великих підприємств Балівського комбінату 

хлібопродуктів (елеватора), Балівського комбінату залізобетонних виробів (пізніше об’єднання  

«Дніпросільбудіндустрії»).  

            У 1974 році об’єднанням «Дніпросільбудіндустрія» розпочалося будівництво житлового 

масиву. Були побудовані  житлові п’ятиповерхові будинки № 1, 3. Протягом 80-их років 

добудовувалися будинки №4 та №5 для молодих сімей,  торговельний комплекс, медична 

амбулаторія, теплопункт, дитячий садок «Івушка».  

            В 1994 році здано в експлуатацію п’ятиповерховий будинок на 60 квартир, який належав базі 

«Сільгосптехніка». 

            У 1989 році шляхом відокремлення від Балівської сільської ради почала свою діяльність 

Партизанська сільська рада.  

            В 1994 році здано в експлуатацію п’ятиповерховий будинок на 60 квартир, який належав базі 

«Сільгосптехніка». 

            2000 рік. За ініціативою педагогічного та учнівського колективу Партизанської середньої 

школи та спонсорської підтримки ЗАТ  «Будіндустрія» поряд зі школою відкрито пам’ятник 

загиблим воїнам с. Партизанське.  

            2004 рік - було завершено газифікацію села. 

            2012 рік - в селі висаджено парк відпочинку, де протягом 2014-2016 рр. встановлено 

спортивні та дитячі майданчики. 

Загальна територія 361,1080 га. 

Населення – 2 389 осіб. 



        ІСТОРІЯ с. ОЛЕКСАНДРІВКА 
Заселення краю пов’язане з виникненням та розвитком козацтва, що сформувалося в XV-XVI 

століттях на цих землях, які стали кордоном між посталими Великим князівством Литовським та 

Кримським ханством. Територія Дніпропетровщини стала ядром земель Війська Запорозького. З 

восьми Запорозьких Січей п’ять були на території області. Дніпропетровці по праву пишаються тим, 

що саме тут виникла одна з перших у Європі демократичних республік, якою, по суті, була 

Запорозька Січ. 

Після ліквідації січі у 1775 році Ії землі були включені в склад Азовської та Новоросійської 

губернії. В 1783 році після об’єднання цих губерній утворено Катеринославське намісництво в 

складі 15 уїздів.  

В 1763 році, 22 червня, Катерина ІІ видала наказ «Про дозвіл всім іноземцям, які в Росію 

виїжджають, селитись в тих губерніях, в яких вони забажають і про дарування їм прав». За наказом 

імператриці колоністи довгий час могли не сплачувати податки, отримували права для 

самоуправління общинами, повну свободу в питаннях релігії, звільнялись від військових 

повинностей на весь час. Свобода віросповідання – головна причина такої міграції.  

Так декілька десятків сімей з німецьких князівств обрали своїм новим місцем проживання 

південні окраїни Російської імперії. Вже в 1789 році поблизу Катеринослава, який тільки будувався, 

були засновані німецькі колонії Фишерсдор (нині с. Рибальське), Ямбург (нині с. Дніпровське), 

лютеранська община Іожефсталь (Йозефсталь) (с. Самарівка). в 1790 році навпроти Іожефсталі, на 

другому березі Кільчені, була заснована колонія Кронгартен (м.Підгородне), та Беллерфельд (нині 

с.Олександрівка). 

Так вперше з’явились згадки про село Олександрівка. Введення «Великих реформ» призвело 

до зрівняння німецьких колоністів зі звичайними селянами та поміщиками імперії. Німецькі села, 

округа та волості тепер підпорядковувалися органами державної влади на території яких вони 

знаходились. В зв’язку з великою кількістю змін багато німецьких сімей вирішило виїхати за межі 

Російської імперії.  

З 1861 року село належало поміщику Синельникову і отримало свою назву на честь 

Олександра ІІ – Олександрівка. Ця дата вважаться роком заснування села і в цьому році (2018) 

виповнюється 157 років з його заснування. На період перейменування в поселенні діяли: церква 

лютеранського та православного богослужіння, млин, лікарня з пологовим відділенням, клуб. 

Мешканці села займались тваринництвом та садівництвом.   

Радянська влада в селі була встановлена у 1918 році. З 1925 року Олександрівка входила до 

Карл-Маркського району. На території цієї громади проживало 646 осіб, які займали 79 дворів. 

Діяли сільська рада, одна торгівельна точка, 2 млини та один навчальний заклад. Більшість жителів 

походили з Німеччини.  

Другу хвилю заселення Олександрівка переживала наприкінці 50-х років, під час будування 

Кременчуцької ГЕС. З цієї причини деякі мешканці Черкаської та Кіровоградської областей 

переселились до села. На території Олександрівської землі створювались навчальні господарства, 

колективні господарства, дослідні станції, рибні господарства, плодові сади та овочеві поля. Також 

вирощували пшеницю, рапс та соняшники.  

Першим об’єднав господарства в Олександрівці Дмитро Мінаков, який став першим головою 

колгоспу ім. Карла Маркса, далі колгосп перейменували на честь Куйбишева. У 1959 році на базі 

колгоспу Куйбишева було створено радгосп «Самарський». Сільська рада на території 

Олександрівки була заснована у 1978 році, до того часу село підпорядковувалось Ігрені -2. 

Навчально-дослідне господарство «Самарський» було створене 31 жовтня 1961 року і 

підпорядковувалось воно Міністерству аграрної політики України. З радгоспу у НДГ «Самарський» 

було передано 4629 га землі, ріллі – 3223 га, пасовищ – 933 га, садів – 99 га. Великої рогатої худоби 

– 923 голови, коней – 112 голів, свиней – 837 голів, овець – 600 голів, курей – 2400, качок – 850, 

гусей – 420, бджолосімей – 20.  

Використовувався сад, закладений ще до революції, який розміщувався на території 

кормової сівозміни. Сад займав площу 124 га. Вирощували чорну та червону смородину, малину, 

полуницю. На площу 6 га – виноград, який налічував 20 сортів. Дерева висаджувались як зерняткові 

так і кісточкові: яблуні, груші, сливи, абрикоси, черешня, вишня. 

Навчгосп допомагав у будівництві школи, дитячого садку, реконструкції населеного пункту. 
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З роками обсяги виробництва зменшувались, фінансовий стан підприємства погіршувався і 

велика кількість працівників звільнилась. На теперішній момент за даними сайту Міністерства 

аграрної політики України стан навчгоспа «Самарський» – припинено, тобто ніякої діяльності 

фінансової не відбувається. 

Дніпропетровська овоче-баштанна станція почала свою історію з Ногайського відділу 

городництва у 1936 році. Засновниками його була проведена титанічна робота по збору та 

систематизації генетичного матеріалу для ведення селекційної роботи по трьох основних культурах: 

баштанних – кавуну і дині та цибулі городній.  

За 70 років існування створено 63 високопродуктивних сорти рослин, в тому числі за останні 

десять років – 16 сортів. Одержані розробки за техніко-економічними показниками відповідають 

кращим світовим аналогам.  

Зараз на території Олександрівки діє рибне господарство, в якому є 6 ставків, де вирощують 

рибу. Також на території господарства є можливість орендувати місце для відпочинку та вилову 

риби.  

До 1975 року рибгосп «Самарський» входив до складу Нікопольського рибокомбінату. Після 

1975 року Головним управлінням рибного господарства було прийнято рішення про розділення 

рибокомбінату. Рибгосп «Самарський» був головним підприємством нового об’єднання.   

Також на території c.Олександрівки є кукурудзяний завод, який займається обробкою та 

зберіганням кукурудзи в насіннях та качанах. Кожен рік на полях вирощуються соняшники, 

пшениця або рапс. 

За роки незалежності України інфраструктура села дуже розвинулась, з’явилась велика 

кількість приватних підприємств від магазинів до невеликих виробництв. Так на території                              

c. Олександрівка діє більше 5 харчових магазинів, 3 магазини з побутовими товарами та 2 

ветеринарних магазини. 

Близьке розташування до міста та наявність центрального опалення і світла робить невелику 

Олександрівку привабливим місцем як для життя так і для розвитку власної справи. 

Територія с. Олександрівка  складає 318,4 га. 

Населення  - 2 755 осіб. 

Домогосподарств – 1153, з них – 26 багатоквартирних будинків. 

До складу Олександрівської сільської ради входять два населені пункти: село Олександрівка, 

село Василівка. 

Населений пункт с. Василівка розташований на відстані 25 км. до м. Дніпро. Через село 

проходить автомобільний шлях державного значення Дніпро-Синельникове. 

Територія с. Василівка складає 41,43 га. Населення – 234 осіб. Домогосподарств – 116. 
 

2020 рік – РІК ПРИЄДНАННЯ ДО СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Протягом 2020 року неодноразово підіймалося питання щодо приєднання до Слобожанської 

територіальної громади сіл Балівки, Партизанське, Олександрівки та Василівки Дніпровського 

району Дніпропетровської області. Були проведені загальні збори та обговорення з громадянами, 

соціальними працівниками, представниками бізнесу,  фермерами, пенсіонерами були враховані їх 

погляди, побажання та думки.   

Так 18 червня 2020 року на засіданні 47 сесії 7 скликання було прийнято рішення «Про 

добровільне приєднання до Слобожанської селищної територіальної громади» територіальних 

громад села Балівка Балівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, села 

Партизанське Партизанської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та сіл 

Олександрівка і Василівка Олександрівської сільської ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області. 

На 1-й сесії VІІІ скликання від 05.11.2020 року було прийнято рішення «Про утворення 

старостинських округів на території Слобожанської селищної територіальної громади», а саме: 

- Степнянський старостинський округ до складу якого входить село Степове; 

- Балівський старостинський округ до складу якого входить село Балівка; 

- Партизанський старостинський округ до складу якого входить село Партизанське; 

- Олександрівський старостинський округ з центром в селі Олександрівка до складу якого входить 

село Олександрівка та село Василівка. 



СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА 

 

    КАМІНСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 

• 28.05.1959 р.н. 

• тел.  (056) 719-91-52 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою – інженер-гідротехнік 

• дата обрання селищним головою – 22.03.1990 

• дата обрання головою  – 05.11.2015 

 

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ВИКОНКОМУ) 

 

         ЛАГОДА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 

• 17.05.1964 р.н. 

• тел. (056) 719-91-48 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою – магістр з фінансів та кредиту 

• дата обрання секретарем ради – 05.11.2015 

 

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

          ШАПОВАЛОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

• 01.07.1984 р.н. 

• тел. (056) 719-91-52 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою – юрист 

 

 

ЗАСТУПНИКИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

      ВУСИК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 

       (фінансово-економічні питання) 

 

• 18.03.1963 р.н. 

• тел. (056) 719-91-49 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою – економіка праці, державне управління 

 

ВЕРГЕЙЧИК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА 

(питання гуманітарної сфери) 

 

• 12.12.1973 р.н. 

• тел. (056) 719-91-52 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою – юрист  

 

             РЯБЕЦЬ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА 

             (питання розвитку громади) 

 

• 09.08.1983 р.н. 

• тел.  (056) 719-91-52 

 



 

СТАРОСТА С. СТЕПОВЕ 

 

 

ЛІФІРЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

• 22.05.1964 р.н. 

• тел. (056) 767-10-29 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою  - інженер - металург  

• дата обрання с. Степове – 05.11.2020 

 

 

СТАРОСТА С. БАЛІВКА 

 

 

РИЖАК ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ 

 

• 05.10.1962 р.н. 

• тел. (056) 712-71-22 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою  - вчений агроном 

• дата обрання старостою с. Балівка — 04.02.2021 

 
 

СТАРОСТА С. ПАРТИЗАНСЬКЕ 

 

 

   БУРЯК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ    

 

• 17.09.1962 р.н. 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою  - будівельні та дорожні машини і 

устаткування 

• дата обрання старостою с. Партизанське — 04.02.2021 

 
 

СТАРОСТА С. ОЛЕКСАНДРІВКА (С.ВАСИЛІВКА) 

 

 

   ПРОКОФ’ЄВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ 

 

• 01.12.1967 р.н. 

• освіта вища 

• спеціальність за освітою  - ветеринарія 

• дата обрання в.о.старости с. Олександрівка  
• і с. Василівка – 05.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

 

КАСЬЯНОВ Нікіта Сергійович 
Дата народження 15 жовтня 1999 року 

Директор з розвитку ТОВ "Террамакс-Україна" 

Безпартійний 

ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ „СЛУГА НАРОДУ” 

Адреса та графік прийому громадян:  

вул. Ливарна, 6А, м. Дніпро 

Четвер 12:00-14:00  

 

 

ГРЕКОВА Наталія Миколаївна 
Дата народження  25 березня 1987 року 

Тимчасово не працює 

Безпартійна 

ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ „ОПЗЖ” 

Адреса та графік прийому громадян: 

м. Дніпро, вул. Теплична, буд. 5, 

2 поверх, каб. 18 (приміщення Дніпровської районної ради) 

Перший понеділок місяця з 13:00 до 16:00 

 

 ЖАДАН Євгеній Володимирович 
Дата народження  25 березня 1975 року 

Перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради по 

виконавчому апарату 

ГОЛОВА ДЕПУТАТСЬКОЇ ФРАКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ „БЛОК 

ВІЛКУЛА „УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА”  
Адреса та графік прийому громадян: 

Новоолександрівська сільська рада, с.Новоолександрівка, вул. Сурська, 74 

Другий та четвертий понеділок місяця з 09:30 до 12:00 
Сурсько-Литовська сільська рада, с.Сурсько-Литовське, вул. Польова, 58 

Друга та четверта п'ятниця місяця* 

 

ПРИГУНОВ Гліб Олександрович 
Дата народження 17 червня 1974 року 

Посада 

Голова ГО "Фонд перетворення суспільства "Універсу" 

ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ „ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 

 

 

       АМЕЛІН Сергій Володимирович 
Дата народження 30 листопада 1969 року 

Директор благодійної організаціії "Благодійний фонд "Об’єднані заради 

миру" 

ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ „ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 

        Адреса та графік прийому громадян:  

        вул. Поля, 2, м. Дніпро (ДОР, 1 поверх) 

         Перша середа кожного місяця з 15:00-17:00  

 

      КОЗЛОВСЬКИЙ Ігор Олегович 
Дата народження 08 листопада 1972 року 

Генеральний директор ПрАТ "Інтеркорн корн просессінг індастрі" 

ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"” 

 

 



 

 

ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ 
 

 

Обрано: по першому округу  8 депутатів районної ради  

 

 

 

 

 

Рябець Марина Анатоліївна 
 громадянка України, 

освіта неповна вища, 

заступник селищного голови  

з питань розвитку території 

виконавчого комітету  

Слобожанської селищної ради 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
 

 

 

 

 

 

 

Приходько Олег Іванович 
громадянин України, 

освіта вища, 

приватний підприємець, 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Погоріла Олена Іванівна 
громадянка України, 

освіта вища, 

заступник селищного голови з питань розвитку 

території 

 Петриківської селищної ради 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ковальчук Олексій Семенович 
громадянин України, 

освіта вища, 

приватний підприємець, 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

Лисюк Артем Миколайович 
громадянин України, 

освіта вища, 

фізична особа - підприємець, 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

Ємець Василь Павлович 
громадянин України, 

освіта вища, 

пенсіонер, 

член партії Політичної партії 

«ПРОПОЗИЦІЯ» 
 

 

 

 

Ярмолюк Іван Савич 
громадянин України, 

освіта вища, 

голова фермерського господарства, 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 

 

 

 

Біла Любов Олексіївна 
громадянка України, 

освіта вища, 

пенсіонер, 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВІЛКУЛА  

«УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

 

ДЕПУТАТИ VIІI СКЛИКАННЯ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

 
Дейнеко Володимир Максимович 
27.07.1966 р.н., громадянин України, безпартійний,  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

директор КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» Слобожанської селищної ради, освіта вища, 

096-382-91-05 

 

Євпак Людмила Іванівна  
01.10.1961 р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

вихователь КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого 

типу № 1 «Червона шапочка» ССР, освіта неповна вища,  

093-598-56-28 

 
 

Шикула Гліб Михайлович  
23.05.1966 р.н., громадянин України, позапартійний,  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

директор КП «Слобожанська селищна спеціалізована ритуальна служба» ССР, 

освіта вища,  
067-631-27-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибалко Мирослава Петрівна 
09.06.1984  р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

освіта вища,  

098-370-55-03 

 
 

Сакун Світлана Василівна 
18.02.1977  р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, освіта вища,  

067-563-04-65 

  
 

Бруштець Сергій Анатолійович 
28.09.1981 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

начальник юридичної служби ТОВ м’ясокомбінат «Ювілейний»,  

освіта вища, 

067-337-22-22 

 



 Лагода Людмила Василівна 
17.05.1964 р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

секретар  Слобожанської селищної ради,  
освіта вища, 

067-560-89-58 

 

Мельник Юрій Миколайович 
08.08.1993 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

начальник відділу внутрішньої політики виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради, освіта вища, 

063-866-42-24 

 

Полупанова Валентина Миколаївна 
03.06.1961  р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

директор Слобожанської початкової школи Слобожанської селищної ради,  

освіта вища,  

063-738-42-49 

 

Криворучко Оксана Федорівна 
09.06.1982  р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

заступник начальника відділу культури, молоді, спорту та інформаційної 

політики виконавчого комітету Слобожанської селищної ради,  

освіта вища,  

097-784-01-11 

 

Гамасенко Ольга Іванівна 
13.09.1983  р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

начальник відділу загально-організаційного забезпечення виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради,  

освіта вища,  

096-249-61-35 

 Шевченко Григорій Анатолійович 
06.10.1984  р.н., громадянин України, член ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ»,   

Т.в.о.начальника комунального підприємства «КК «Житловик»,освіта вища, 
073-260-00-30 

 

Бурдужа Юлія Анатоліївна 
18.07.1986  р.н., громадянка України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», виконавчий директор спортивний клуб 

«Максимус» 

освіта вища,  

067 522-13-74 



 Кононова Тетяна Олексіївна 
09.03.1958 р.н., громадянка України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», пенсіонер,  

освіта вища,  

050-452-99-30 

 

Проскурня Світлана Володимирівна 
12.01.1970 р.н., громадянка України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слобожанської 

селищної ради 

освіта вища,  

067-135-22-77 

 

Невеселий Олексій Вікторович 
12.04.1975 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ГОЛОС» 

начальник управління містобудування, архітектури, житлово – комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури ДРДА 

освіта вища, 

068-641-67-83 

 

Біловол Микола Сергійович 
08.12.1996 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ГОЛОС» 

фізична особа - підприємець,  

освіта вища, 

066-579-93-06 

 

Болбас Ніна Іванівна 
18.12.1973 р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ГОЛОС 

спеціаліст відділу з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської 

селищної ради,  

освіта середня,  

097-573-42-02 

 

Рибалка Віталій Іванович 
30.09.1967 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ГОЛОС» 

тимчасово не працює,  

освіта вища, 

067-634-68-40 



 

Топурія Руслан Олександрович  
09.08.1974 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ГОЛОС» 

тимчасово не працює, 

освіта вища,  

066-603-35-46 

 

Ткач Тетяна Іванівна 
05.09.1959 р.н., громадянка України, позапартійна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВІЛКУЛА 

«УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» 

начальник відділу економічного та агропромислового розвитку ДРДА,  

освіта вища, 

097-286-90-35 

 

Гедеревич Дмитро Олексійович 
27.04.1989 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВІЛКУЛА 

«УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» 

Директор ТОВ «Стройтеплосервіс»,  

освіта вища,  

050-342-83-78 

 

Коваленко Євген Олександрович 
22.04.1989 р.н., громадянин України, позапартійний, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВІЛКУЛА 

«УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» 
Директор ТОВ «Універсалтеплопостач», 

освіта вища,  
095-533-32-59 

 

Міщенко Віктор Іванович 
20.10.1954 р.н., громадянин України, член політичної партії 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ  «БАТЬКІВЩИНА»,  
директор ТОВ «Агроспецпереробка», 

освіта вища,  
067-562-04-72 

 

Акімова Вікторія Миколаївна  
25.11.1966 р. н., громадянка України, 

член політичної партії ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ  «БАТЬКІВЩИНА»,  

директор ТОВ «Асорті»  

освіта вища 

050-363-52-19 

 

Козар Раїса Степанівна  
25.07.1970 р. н., громадянка України, 

член політичної партії ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ  «БАТЬКІВЩИНА»,  

директор ТОВ «СТАФФ-КОНСТАНТА»  

освіта вища 

097-457-82-37 



Таблиця 2 

ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ 

 

№ 

з/п 
Назва комісії 

Кількість 

депутатів 

П І Б голови 

комісії 

Посада та місце роботи 

голови комісії 

1 Комісія з питань освіти, культури, молоді і 

спорту, охорони здоров’я, праці, 

соціального захисту населення, регламенту, 

депутатської діяльності та етики, прав 

людини, законності, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

7 Полупанова 

Валентина 

Миколаївна 

Директор Слобожанської 

початкової школи 

Слобожанської селищної ради 

2 Комісія з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

6 Дейнеко  

Володимир 

Максимович 

директор КЗ «Слобожанський 

селищний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для 

всіх» Слобожанської селищної 

ради 

3 Комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного 

розвитку 

6 Міщенко 

Віктор 

Іванович 

Директор ТОВ 

«Агроспецпереробка» 

4 Комісія з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

6 Шевченко 

Григорій 

Анатолійович 

Т.в.о.начальника комунального 

підприємства «КК «Житловик" 

 

 

Таблиця 3 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Посада, місце роботи  

1 Камінський Іван Миколайович  Селищний голова  

2 Шаповалов Ігор Васильович Перший заступник 

3 Лагода Людмила Василівна Секретар ради (виконкому) 

4 Вусик Світлана Миколаївна Заступник селищного голови 

5 Рябець Марина Анатоліївна Заступник селищного голови 

6 Вергейчик Олена Леонідівна Заступник селищного голови 

7 Шеремет Микола  

Олександрович 

Начальник гуманітарного відділу  

Слобожанської селищної ради 

8 Кононов Володимир Іванович Генеральний директор ПрАТ АВП «Содружество» 

9 Бровко Іван Володимирович Приватний підприємець 

10 Плющій Наталія Сергіївна Начальник відділу з питань будівництва, містобудування, 

архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної 

ради 

11 Шерстюк Ірина Олександрівна Т.в.о. начальника юридичного відділу 

12 Мірошников Сергій  

Володимирович 

Начальник відділу ДАБК  виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради 

13 Волович Руслана Анатоліївна завідувач сектору з охорони здоров’я виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

14 Шипунов Вадим Олександрович засновник ТОВ «НВК «БІО- Енерджі» 

15 Соломоненко Олег Юрійович фізична особа-підприємець 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНА ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

 

Сучасна демографічна ситуація в Слобожанській ТГ склалася під впливом розвитку 

інфраструктури населених пунктів громади, природного та механічного руху населення.  

Так, за наявними даними ГУ статистики у Дніпропетровській області, станом на  

01 січня 2022 року чисельність наявного населення Слобожанської ТГ становить 22 821 особи, у 

тому числі: смт Слобожанське – 14 423 особи, села Степове – 1 373 осіб, села Партизанське – 2253 

особи, сели Балівка – 2 297 осіб, села Олександрівка – 2 318 особу та села Василівка 157 особи. 

Природний та міграційний рух представлено в таблиці 4. 

                    Таблиця 4 

Чисельність населення, природний та міграційний рух 

                                                 (за даними ГУ статистики у Дніпропетровській області) 
 

 

Показники 

за 2016 рік 

станом на 

01.01.2017  

за 2017 рік 

станом на 

01.01.2018  

за 2018 рік 

станом на 

01.01.2019  

 

за 2019 рік 

станом на 

01.01.2020 

за 2020 рік 

станом на 

01.01.2021 

за 2021 рік 

станом на 

01.01.2022 

чисельність наявного 

населення, всього 

14 502 14 635 14 957 15 274 23 622 22 821 

у тому числі:       

смт Слобожанське,                                                  

у тому числі: 

13 070 13 221 13 556 13 889 14 293 14 423 

Чоловіки 5 944 6 004 6 115 6 249  6 345 4251 

Жінки 7 126 7 217 7 441 7 640 7 948 5997 

с. Степове 1 432 1 414 1 401 1 385 1 368 1373 

с.Партизанське  2 360 2253 

с.Баліівка  2 648 2297 

с.Олександрівка  2 721 2318 

с.Василівка  232 157 

чисельність постійного 

населення, всього 

14 883 15 016 15 338 15 655 23 640 25 230 

у тому числі:       

смт Слобожанське,                      

 у тому числі: 

13 451 13 602 13 937 14 270 14 293 16 242 

Чоловіки 6 127 6 187 6 298 6 432 6 345 -- 

Жінки 7 324 7 415 7 639 7 838 7 948 -- 

с. Степове 1 432 1 414 1 401 1 385 1 392 1 429 

с.Партизанське  2 394 2 386 

с.Балівка  2 524 2 469 

с.Олександрівка    2 825 2 547 

с.Василівка  212 157 

кількість народжених 148 140 118 108 60 117 

кількість померлих 108 139 152 164 214 350 

природний приріст 

(скорочення) 

+40 +1 -34 -56 -154 -233 

кількість прибулих 55 278 551 562 599 2409 

кількість вибулих 57 128 182 173 150 1343 

міграційний приріст 

(скорочення) 

-2 +150 +369 +389 +449 +1006 

 

Впродовж січня–грудня 2022 року наявне населення збільшилось на 2409 осіб, за рахунок 

зареєстрованих ВПО/евакуйованого населення (приріст на 1006 осіб) при природному скороченні 

на 233 особи.  

Основною проблемою демографічної ситуації є тенденція до зменшення народжува-ності, 

що зумовлено низкою економічних та соціальних причин. Так, тенденція зниження народжуваності 

спостерігається, починаючи з 2014 року, певним чином, у зв'язку із розв’язанням воєнного 

конфлікту на Сході країни, економічною кризою, різким зниженням рівня життя, а з 24.02.2022 року 

ще й в наслідок російської збройної агресії проти України та доходів широких верств населення, 

невпевненістю громадян в майбутньому, евакуація, виїзди за кордон тощо.  Зокрема, переживає 



стійкий період демографічного старіння сільське населення, що виражається у зростанні 

чисельності осіб, старших працездатного віку.  

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції, які 

простежуються в області та країні в цілому. Так, кількість жіночого населення майже на 14% 

перевищує чоловіче. 

 Представники працездатного населення смт Слобожанське, в основному, створюють робочі 

міста переважно в обласному центрі, що пояснюється близькістю розташування, наявністю в ньому 

розвинутої мережі промислових та торгівельних підприємств, державних установ та організацій,  

зручного транспортного сполучення тощо. 

 

СТАН РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ  
 

Мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між смт 

Слобожанське, містом Дніпро та іншими сусідніми населеними пунктами та громадами.  

Транспортне сполучення забезпечене розвиненою мережею доріг: 

- Міжнародного значення – траса М-04 (м. Знам'янка — м. Луганськ — м. Ізварине); 

   -  Національного значення – дорога Н 31 (м. Дніпро – с. Петриківка – с. Царичанка – м. 

Кобеляки – с. Решетилівка), яка перетинає село Партизанське та Балівка; 

- Територіального значення – через село Олександрівка проходить траса Т 0402 (м. Дніпро 

(ж/м Ігрень) — с. Соколове), через смт Слобожанське та село Степове - Т 0405 (м. Дніпро — с. 

Хутірське), крім того по території громади проходить дорога Т 0404 (м. Дніпро – с. Обухівка); 

- Районного значення – через село Балівка С 040412 (єднає трасу Т-04-05 – с. Зоря – Дачі), село 

Партизанське єднає з селом Степове дорога С 040426, з селом Лобойківка С 040432, вулиці села 

Василівка з’єднані з трасою Т 0401 дорогою С 040418. 

Транспортне сполучення забезпечує доступність мешканців приєднаних сіл до 

адміністративного центру громади – смт Слобожанське за допомогою транзитних автобусів.  

Важливим питанням залишається стан дорожнього покриття доріг та вулиць державної та 

комунальної власності. Так, дороги державного значення, які прилягають до території населених 

пунктів громади, знаходяться в аварійному стані та потребують покращення їх якості. Активно 

ведуться планові капітальні ремонти з відновлення дорожнього полотна вулиць та доріг 

комунальної власності громади. Більшість доріг та вулиць населених пунктів громади потребують 

капітального ремонту, у зв’язку із значною зношеністю дорожнього асфальтного покриття та 

відсутністю робіт капітального характеру впродовж багатьох років.  

Слобожанське - селище з розвинутою комунальною та соціальною інфраструктурою. 

Інженерні комунікації селища безпосередньо пов’язані з інженерними мережами міста Дніпра або 

є їх складовою частиною. Існуючі централізовані мережі опалення, газопостачання,  

водопостачання та водовідведення  мають значний термін експлуатації та потребують поступової 

заміни. Покриття вулиць, доріг тверде. Впродовж останніх двох років ведуться планові ремонтні 

роботи  з його оновлення.  

В селі Степове відсутнє центральне водопостачання. Так, населення для забезпечення 

домогосподарств водою користується свердловинами, які є майже в кожному дворі. До села 

підведено газопостачання, за виключенням окремих домогосподарств. Централізоване 

водовідведення передбачено в двоповерхових будинках. Потребують проведення капітального 

ремонту дороги та вулиці села.    

Транспортне сполучення села Степове з центром громади та обласним центром забезпечене 

транзитним автобусом, кінцевим пунктом руху якого є село Чумаки (Чумаківська ТГ), у зв’язку з 

чим спостерігається значна завантаженість транспорту, що негативно впливає на надання якісних 

та своєчасних послуг з перевезенням пасажирів села Степове.  

В селі Балівка відсутнє центральне водопостачання, населення для забезпечення 

домогосподарств водою користується свердловинами, які є майже в кожному дворі. До села 

підведено газопостачання, за виключенням окремих домогосподарств. Переважна більшість доріг 

та вулиць потребує капітального та поточного ремонту, у зв’язку зі значною зношеністю 

дорожнього покриття під впливом природно-кліматичних факторів та транспортних засобів, 

відсутністю робіт капітального характеру впродовж тривалого періоду тощо.  



В селі Балівка транспортне сполучення з центром громади та обласним центром забезпечене 

транзитними автобусами (м. Дніпро – смт Царичанка (смт Петриківка,  

м. Камянське (лівий беріг) та маршрутками (с. Балівка – м. Дніпро).  

Поруч с. Балівка проходить залізнична лінія, на якій за 3 км розташована однойменна станція 

Балівка (вантажно-пасажирська залізнична станція 4-го класу Дніпровської дирекції 

Придніпровської залізниці на лінії Новомосковськ-Дніпровський-Воскобійня). Станція 

розташована у селі Партизанське між станціями Кам'янське-Лівобережне (14 км) та 

Новомосковськ - Дніпровський (33 км).  

В селі Олександрівці відсутнє освітлення вулиць, існує проблема із каналізаційною 

системою, яка потребує реконструкції. Частина доріг потребують капітального ремонту, у зв’язку 

із значною зношеністю дорожнього асфальтного покриття та відсутністю робіт капітального 

характеру впродовж тривалого періоду 

В селі Василівці відсутнє центральне водопостачання. Населення для забезпечення 

домогосподарств водою користується колодязями, які є майже в кожному дворі. Є потреба в 

будівництві двох свердловин. Село Василівка не газифіковане, відсутнє освітлення вулиць та 

транспортне сполучення. 

В селі Партизанське наявне централізоване водопостачання та водовідведення в 

багатоповерхових житлових будинках, населення приватного сектору для забезпечення 

домогосподарств водою користується свердловинами та криницями, які є майже в кожному дворі. 

До села підведено газопостачання, за виключенням окремих домогосподарств. Переважна більшість 

доріг та вулиць потребують капітального ремонту, у зв’язку із значною зношеністю дорожнього 

асфальтного покриття та відсутністю робіт капітального характеру впродовж тривалого періоду 

тощо.  

Транспортне обслуговування мешканців села Партизанське здійснюється маршрутами, що 

курсують Дніпро-Петриківка, Дніпро-Царичанка, Дніпро-Прядівка, Дніпро-Першотравенка, 

Дніпро-Балівка, Дніпро-Зоря, Дніпро-Лозоватка, Дніпро- Кам’янське( лівий берег) та Партизанське- 

Дніпро. 

 До центру Слобожанської громади громадяни можуть доїхати маршрутом Балівка- 

Слобожанське-Дніпро. 

 

МІСЦЕВА ЕКОНОМІЧНА БАЗА 
 

Слобожанська територіальна громада безпосередньо межує з м. Дніпро, зокрема   

адміністративний центр - селище Слобожанське та село Олександрівка. Громада має вдале 

транспортне розташування по відношенню до основних транспортних комунікацій: траса 

міжнародного значення М-04 (Знам'янка - Луганськ - Ізварине), національного значення Н-31 

(Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка) та  обласного значення  (Т-04-02, Т-04-04,  

Т-04-05). 

На території Слобожанської громади зареєстровано 2 979 суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих в громаді, з них 1 601 - юридичні особи та 1 378 - фізичних осіб – підприємців. 

Переважна більшість суб’єктів господарювання зареєстрована в смт Слобожанське (2472 СГ або 

83%). 

Економічний потенціал громади забезпечують промислові, торгівельні та 

сільськогосподарські підприємства. Основними галузями, у яких працює переважна кількість 

суб’єктів малого та середнього підприємництва, є сфера торгівлі в якій задіяно майже 40% від 

загальної кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання, у промисловості - 8,0%,  сільському 

господарстві - 5,0%. 

Промисловість громади характеризується високим ступенем диверсифікації, яка представлена 

підприємствами, які виробляють різноманітні види продукції, такі як: м’ясні та ковбасні вироби, 

керамічна плитка, кондитерські вироби, хімічні та електротехнічні вироби, вироби з пластмасу та 

полікарбонату, вироби будівельної хімії тощо. Значний відсоток працюючих зайняті саме в 

промисловому секторі.  

Значний внесок в розвиток економіки громади забезпечують підприємства сфери торгівлі. 

Крім місцевих підприємств та фізичних осіб-підприємців на території смт Слобожанське працюють 

загальнонаціональні та світові торгівельні мережі: «ЕПІЦЕНТР», «АШАН», «КАРАВАН», «ОЛДІ», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA-%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA-%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


«АТБ», «МЕТРО», їх складські та вантажні господарства. Діяльність цих суб’єктів господарювання 

направлена на обслуговування мешканців обласного центру та сусідніх громад. Завдяки їм створена 

значна кількість нових робочих місць в громаді.  

На території громади в сфері торгівлі та обслуговування здійснюють діяльність понад 340 

торгових точок (у тому числі ТРЦ «Караван» - 166 об’єктів), 32 об’єкти громадського харчування 

(у тому числі ТРЦ «Караван» - 14 об’єктів), 6 аптек, 20 об’єктів з надання побутово-ремонтних 

послуг (у тому числі 6 ательє з ремонту одягу, 10 перукарень, 4 майстерні ремонту взуття), садово-

виставковий центр, 35 АЗС, 12 дитячо-розважальних центрів (у тому числі ТРЦ «Караван» - 10 

об’єктів).  

На території громади працюють відділення фінансових установ АТ КБ «ПРИВАТ-БАНК» та 

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", які надають мешканцям громади широкий спектр банківських послуг. 

В смт Слобожанське та селах Партизанське і Балівка працюють відділення Укрпошти. 

Розширює та оновлює мережу своїх відділень українська компанія «Нова Пошта», яка надає 

послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Так, в смт 

Слобожанське відкрито 3 відділення пунктів прийому-видачі відправлень: вул. Теплична, 27Д 

(№22); вул. Василя Сухомлинського, 61 (№8); вул. Володимирська, 1 (№ 103) та встановлено 2 

поштомати: вул. 8 Марта, 3 (магазин «АТБ»), вул. Нова, 61 (магазин «АТБ»). У 2021 році на 

території смт Слобожанське завершено будівництво автоматизованого сортувального терміналу 

«Нова пошта».  

В галузі сільського господарства громади пріоритетними є розвиток рослинництва. Площа 

земель сільськогосподарського призначення становить 188,4 км2 або 72% від загальної площі 

громади (260,6 км2). Підприємства рослинництва зорієнтовані переважно на вирощуванні зернових, 

у тому числі високоякісного продовольчого зерна, технічних та овочевих культур, садівництві.  

В галузі тваринництва підприємства спеціалізується на розведенні свиней. Так, в селі 

Степове на підприємстві ПП «СІГМА» знаходиться маточник і комплекс дорощування, 

відгодівельний комплекс та працюють комплекси з виробництва свинини замкнутого циклу.  

Основу агропромислового комплексу громади складають понад 135 сільськогоспо-дарських 

підприємств різних форм власності та підпорядкування, у тому числі 16 фізичних осіб-підприємців. 

На території сіл громади в сільськогосподарській галузі здійснюють діяльність агропідприємства та 

фермерські господарства. Серед них: ПСП «Деметра», ФГ «Женьшем» (с. Степове), ФГ «Оріль», 

ФГ «Золотий лан», СФГ «Оазіс» (с. Балівка), ПСП «Колосок», ФГ «Липневе») (с. Партизанське), 

ТОВ «Агросфера», ФГ «Світанок», ФГ «Обрій» (с. Олександрівка). Їх діяльність концентрується на 

вирощуванні зернових і технічних культур (пшениця, капуста, помідори, перець, буряк, морква 

тощо). 

Визначальні підприємства громади представлені в таблиці 5. 

               Таблиця 5 

                                    Бюджетоутворюючі підприємства Слобожанської ТГ  

 

№ 

з/п 
Назва підприємства Вид діяльності 

1 ТОВ М'ЯСНА ФОБРИКА 

"ФАВОРИТ ПЛЮС" 
10.13 Виробництво м'ясних продуктів 

2 
ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН" 52.10 Складське господарство 

3 ПП "ТРАНС ЛОГІСТИК" 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 

4 
ТОВ "ІНТЕРКЕРАМА" 

23.31 Виробництво керамічних плиток і 

плит (основний); 
5 

ТОВ "РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
82.99 Надання інших допоміжних 

комерційних послуг, н. в. і. у. 
6 

ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ" 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів 

7 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДЖЕPЕЛО" 
22.22 Виробництво тари з пластмас 



8 ТОВ  М'ЯСОКОМБІ-НАТ 

"ЮВІЛЕЙНИЙ" 
10.13 Виробництво м'ясних продуктів 

9 
ТОВ "СОТОН" 

22.29 Виробництво інших виробів із 

пластмас 
8 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДИВОЦВІТ" 
20.52 Виробництво клеїв 

9 ТОВ "АГРО-СОЮЗ-ТЕРМІНАЛ" 52.10 Складське господарство 

10 

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

"ОБРІЙ" 

47.11 Роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 
11 ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ" 47.30 Роздрібна торгівля пальним 
12 ТОВ "ВБК ЄВРОСТАНДАРТ" 41.10 Організація будівництва будівель 

13 
ТОВ "ВІКНО СЕРВІС" 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 
14 

ТОВ "НІКА-ФУДС" 
10.51 Перероблення молока, виробництво 

масла та сиру 
15 

ТОВ "ПРОМІС" 
23.41 Виробництво господарських і 

декоративних керамічних виробів 
16 ТОВ "КПД" 22.22 Виробництво тари з пластмас 

17 ТОВ "ДНІПРОВОДПРОЕКТ" 71.11 Діяльність у сфері архітектури 

18 ТОВ "ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №41" 

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем 

опалення та кондиціонування 
19 ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №90" 

42.22 Будівництво споруд 

електропостачання та телекомунікацій 

20 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДНІПРО-ТРЕЙД" 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 

21 ПАТ  "АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"СОДРУЖЕСТВО" 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 

22 
ТОВ "АВТОТРЕЙДІНГ-ДНІПРО" 

45.11 Торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами 
23 

ТОВ "ВАСИЛЬОК-БЕТОН" 
23.63 Виробництво бетонних розчинів, 

готових для використання 
24 ТОВ М'ЯСНА ФОБРИКА 

"ФАВОРИТ ПЛЮС" 
10.13 Виробництво м'ясних продуктів 

25 ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН" 52.10 Складське господарство 

 

Частину сільськогосподарських земель громади орендують сільськогосподарські 

підприємства, які використовують сучасну техніку та технології. Також сільськогосподарські 

підприємства орендують землю у власників паїв.  

Крім того, понад 740 сільських мешканців - власників паїв мають особисті селянські 

господарства та самостійно обробляють земельні ділянки. Реалізують вирощену сільгосппродукцію 

на території населених пунктів громади та обласного центру. 

Значний відсоток мешканців працює в установах бюджетної сфери: органах державної влади 

та місцевого самоврядування, освітніх закладах, закладах охорони здоров’я, комунальних 

підприємствах та закладах громади. Частина мешканців смт Слобожанське та сільських мешканців 

громади працюють в обласному центрі – м. Дніпро.   



В Слобожанській ТГ створено режим сприяння малому і середньому бізнесу та  приватній 

ініціативі, діє лояльна податкова політика при встановленні ставок місцевих податків і зборів на 

території громади. 

Для об'єднання зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та громадського сектору, 

створення умов економічного розвитку на території Слобожанської ТГ в 2021 році затверджено 

новий склад Координаційної ради місцевого економічного розвитку (далі – Координаційна рада 

МЕР), з врахуванням представників приєднаних сіл громади: Балівка, Василівка, Олександрівка, 

Партизанське.  

Координаційна рада МЕР є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при 

селищному голові, діяльність якої спрямована на ініціювання проектів місцевого економічного 

розвитку та супровід їх імплементації, пошук шляхів розширення інвестиційних можливостей 

громади тощо.  

Слобожанська ТГ є дійсним учасником Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання», яка 

фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН) в країнах Східного партнерства протягом 2021-2024 років.  

У січні 2021 року затверджено План місцевого економічного розвитку Слобожанської 

селищної територіальної громади (далі – План МЕР), який розроблено за підтримки Ініціативи 

Європейської комісії «Мери за економічне зростання» та розглянуто експертами Світового банку та 

визнано таким, що відповідає принципам Ініціативи ЄК. 

Одним із заходів Плану МЕР є створення оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської 

продукції. Тож, з метою упорядкування торгівлі на території  

смт Слобожанське, створення комфортних і безпечних умов для продавців та покупців, 

забезпечення населення екологічно чистою продукцією, у червні 2021 року було придбано нерухоме 

майно – оптовий магазин «Партнер-Ювілейний». За експертної підтримки ГО «Подільська агенція 

регіонального розвитку» Слобожанською ТГ підготовлено та подано на конкурсний відбір в рамках 

Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» концептуальну заявку щодо  

проведення ренавації колишнього оптово-роздрібного магазину та облаштування місць для торгівлі 

в смт Слобожанське. 

Наприкінці 2021 року оголошено процедуру конкурентного діалогу з виготовлення 

проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (Оптовий 

магазин «Партнер-Ювілейний») під торгово-розважальну зону та зону відпочинку за адресою вул. 

Теплична, 28 смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області».  

Інвестиційна пропозиція щодо створення торгово-промислового ринку в  

смт Слобожанське розміщена в Інвестиційному профілі Слобожанської ТГ, який у співпраці з 

Дніпропетровським інвестиційним агентством (DIA) було розроблено у 2021 році. В ньому зібрано 

та структуровано інформацію про конкурентні переваги Слобожанської громади, структуру та 

потенціал розвитку місцевої економіки, демографію, логістику, соціальну сферу, податкове 

навантаження, інженерно-технічну інфраструктуру, інвестиційні пропозиції.  

Електронна версія Інвестиційного паспорту знаходиться у відкритому доступі на сайтах 

Дніпропетровського інвестиційного агентства (http://dia.dp.gov.ua/ru/glavnaya/) та Слобожанської 

селищної ради (slobozhanska-gromada.gov.ua).  
З метою здійснення інформаційної підтримки та інформування представників місцевого 

бізнесу, підприємців-початківців, інвесторів на офіційному сайті селищної ради розміщено розділ 
«Підприємництво», у якому зібрано актуальну інформацію для підприємців громади. 

 

 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (ЦНАП). 

 
Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради (далі ЦНАП) працює 

вже більше 5 років (з травня 2016 року) та здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна», 

тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через 

адміністраторів Центру.  

Основне завдання Центру – своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг 

населенню. 

http://dia.dp.gov.ua/ru/glavnaya/
http://slobozhanska-gromada.gov.ua/


 У 2019 році в селі Степове створене віддалене робоче місце адміністраторів ЦНАП для 

забезпечення послугами мешканців села за місцем проживання.  

У 2021 році створені відділені робочі місця адміністраторів ЦНАП в селах Балівка, 

Партизанське, Олександрівка та Василівка для зручності та оперативності забезпечення мешканців 

сіл соціальними та адміністративними послугами за місцем проживання суб’єктів звернення.  

Загальна кількість працівників, які надають послуги  складає 20 осіб.  

Кількість послуг, які надаються Центром складає 259 адміністративні послуги. Загальні 

адміністративні послуги поділяються на такі групи, представлені в таблиці 6: 

 

 

          Таблиця 6  

 

 

 

 

 

 

 

Групи послуг 

• Державна реєстрація актів цивільного стану; 

• Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання осіб; 

• Адміністративні послуги соціального характеру;  

• Паспортні послуги (оформлення й видача біометричних паспортних 

документів, ID-карток, комплексна послуга ID-14, вклеювання фото 

при досягненні 25-, 45-річного віку); 

• Земельні питання (послуги по лінії Держгеокадастру України та 

власні послуги органу місцевого самоврядування); 

• Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно; 

• Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців; 

• Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів та видача 

(обмін) посвідчень водія;  

• Послуги у сфері містобудування, архітектури та містобудівного кадастру;  

• Послуги у сфері державного архітектурно-будівельного контролю; 

• Інші послуги місцевого значення; 

• Комплексна послуга “єМалятко”. 

 

Доступ до 

державних і 

регіональних 

реєстрів/баз 

даних (назва 

реєстру/бази 

даних) 

• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно  

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань 

• Єдиний державний демографічний реєстр 

• Єдиний державний реєстр МВС України  

• Програмний комплекс “Інтегрована інформаційна система “Соціальна 

громада” (ПК “ІІС “Соціальна громада”) 

• Єдиний державний вебпортал “Портал Дія”  

• Реєстр територіальної громади; 

• Програмно-технічний комплекс облдержадміністрації “Регіональний 

віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської 

області” 

 

Здобутки 

ЦНАП громади 

• Перший ЦНАП, утворений серед об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ) області (з 12 травня 2016 року); 

• Перший ЦНАП серед ОТГ області, в якому забезпечено надання 

адміністративних послуг щодо оформлення й видачі біометричних паспортних 

документів (з 02 січня 2018 року); 

• Перший ЦНАП серед ОТГ області, в якому забезпечено надання 

адміністративних послуг щодо державної реєстрації (перереєстрації) 

транспортних засобів та видачі (обміну) посвідчень водія (з 04 жовтня 2019 

року); 

• Перший ЦНАП серед ОТГ області, що є учасником Всеукраїнської 

асоціації центрів надання адміністративних послуг;  

• Перша громада в Україні, які прийняла делеговані повноваження у 

сфері архітектурно-будівельного контролю та запровадила ці адміністративні 

послуги через власний ЦНАП; 



• Перша громада на Дніпропетровщині, яка долучилася до пілотного 

проєкту Міністерства соціальної політики України щодо надання 

адміністративних послуг соціального характеру за допомогою ПК “ІІС 

“Соціальна громада”, зокрема через ЦНАП, та створила групу всеукраїнського 

значення “Соціальна громада” в одному з найбільш популярних мессенджерів                 

(з 01 квітня 2019 року)   

 

У наявності Центру надання адміністративних послуг 1 мобільна валіза. Отримана 

05 липня 2018 року від українсько-швейцарської програми EGAP Фонду Східна Європа.  

Мобільна валіза – це компактне, але повноцінне робоче місце адміністратора ЦНАПу. 

Програмне забезпечення мобільної валізи дозволяє адміністратору на виїзді проводити прийом 

громадян, як на своєму робочому місці.  

Завдяки мобільним валізкам адміністративні послуги стають доступними для людей похилого 

віку, осіб з інвалідністю, тих, хто перебуває в лікарні або з інших причин не може сам відвідати 

ЦНАП. 
 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

Ha території Слобожанської ТГ сферу соціального захисту населення представляють: 

- відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради; 

- КЗ «Центр надання соціальних послуг Слобожанської селищної ради»;  

- служба у справах дітей Слобожанської селищної ради. 

 

Таблиця 7  

 

 

Інформація 

про заклади соціального захисту населення Слобожанської ТГ 

 

Назва закладу відділ соціального захисту населення 

місце розташування смт Слобожанське, вул. Будівельників, 18 

кількість працівників, осіб 16,5 

Назва закладу КЗ «Центр надання соціальних послуг 

Слобожанської селищної ради» 

місце розташування смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 36 

кількість працівників, осіб 47 

Назва закладу служба у справах дітей 

місце розташування смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 36 

кількість працівників, осіб 3 

 

Розподіл населення Слобожанської селищної ради за категоріями представлено в табл. 8. 

 

 

Таблиця  8 

 

Розподіл населення за категоріями 

Слобожанської селищної територіальної громади на 01.01.2023 року: 

 

Назва категорії 
Кількість, осіб 

всього чоловіків жінок 

Пенсіонери 5 803 1857  3946  

Ветерани праці 895 268  627  



Діти війни 779 241  538  

Особи з інвалідністю всіх груп всього, з них: 1186 728 458 

- 1 групи 49 32 17 

- 2 групи 298 193 105 

- 3 групи 617 362 255 

- діти з інвалідністю віком до 18 років 112 62 50 

        - молодь до 35 років з інвалідністю 83 53 30 

        -внаслідок війни 27 26 1 

Сім’ї з дітьми, в яких один або обоє батьків є 

особами з інвалідністю 

26 - - 

Громадяни, які здійснюють догляд за особами з 

інвалідністю 1 або 2 групи внаслідок психічного 

розладу 

23 7 16 

Учасники Другої Світової війни 46 11 35 

Малолітні в’язні концтаборів 4 3 1 

Учасники бойових дій всього, з них: 352 344 8 

- на території інших держав 75 75 0 

- АТО/ООС 273 269 4 

- Другої Світової війни 4 0 4 

Члени сім’ї загиблих захисників та захисниць з 

них,   

34 10 24 

- АТО/ООС 4 1 3 

                                                в.т. ч. діти 1 0 1 
- з 24.02.2022 року 14 6 8 

                                        в.т. ч. діти 5 4 1 

Ветерани війни 14 3 11 

Ветеранів органів внутрішніх справ 2 0 2 

Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 

всього, з них: 

126 87 39 

- 1 категорія 20 20 0 

- 2 категорія 29 25 4 

- 3 категорія 48 32 16 

- вдови 9 0 9 

- діти віком до 18 років 20 10 10 

Внутрішньо переміщені особи всього, з них: 3045 911 2134 

-  до 24.02.2022 в т.ч. 624 354 270 

                          діти віком до 18 років 112 66 47 

         -  після 24.02.2022 в т.ч. 2421 557 1864 

-                        діти віком до 18 років 579 288 261 

Багатодітні сім’ї, в яких:  227 -   -  

 - дітей 736 425 311 

Одинокі матері, в яких: 70 - 70 

- дітей 119 51 68 

Малозабезпечені сім’ї 82 - - 

Дітей віком до 18 років всього, з них: 4 667 2 463 2 204 

 - дітей пільгових категорій 1066 517 549 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування 

44 25 19 

Дитячий будинок сімейного типу / в ньому 

дітей 

1 /4 1 3 

 

 

 



ГУМАНІТАРНА СФЕРА (освіта) 
 

ОСВІТА 

 

В Слобожанській ТГ функціонує 13 закладів освіти, з них – 6 закладів загальної середньої 

освіти, а саме: 5 ліцеїв та 1 початкова школа, з них 4 заклади мають дошкільні підрозділи, 1 – 

позашкільний підрозділ: центр позашкільної освіти. Всього у ЗЗСО навчається 3120 здобувачів 

освіти. 

На території Слобожанської ТГ функціонують 3 заклади дошкільної освіти, разом з 4 

дошкільними підрозділами, які відвідують 914 дітей. 

 

Таблиця 9 

Інформація 

про загальноосвітні навчальні заклади Слобожанської ТГ 

 

Назва загальноосвітнього 

навчального закладу 

Слобожанський ліцей Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

Місце розташування смт Слобожанське вул. Будівельників, 1 

Наповненість класів 

учнями, кількість 

вчителів, осіб  

кількість учнів – 1053,  

середня наповнюваність класів – 30 осіб; 

кількість вчителів - 71 

Назва загальноосвітнього 

навчального закладу 

Слобожанська початкова школа Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

Місце розташування смт Слобожанське вул. Теплична, 30 

Наповненість класів 

учнями, кількість 

вчителів, осіб  

кількість учнів - 923  

середня наповнюваність класів – 31 особа; 

кількість вчителів - 57 

Назва загальноосвітнього  

навчального закладу 

Степнянський ліцей Слобожанської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області 

Місце розташування с. Степове, вул. Робоча, 12 

Наповненість класів 

учнями, кількість 

вчителів, осіб   

кількість учнів – 182 

середня наповнюваність класів – 17 осіб; 

кількість вчителів - 15 

Назва загальноосвітнього  

навчального закладу 

Балівський ліцей Слобожанської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області 

Місце розташування с. Балівка, вул. Калинова, 52-б 

Наповненість класів 

учнями, кількість 

вчителів, осіб   

кількість учнів – 234 

середня наповнюваність класів – 21 особа; 

кількість вчителів - 21 

Назва загальноосвітнього  

навчального закладу 

Партизанський ліцей Слобожанської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області 

Місце розташування с. Партизанське, вул. Шкільна,18 

Наповненість класів 

учнями, кількість 

вчителів, осіб   

кількість учнів - 266  

середня наповнюваність класів – 21 особа; 

кількість вчителів - 20 

Назва загальноосвітнього  

навчального закладу 

Олександрівський ліцей Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

Місце розташування с. Олександрівка, вул. Центральна, 1 

Наповненість класів 

учнями, кількість 

вчителів, осіб   

кількість учнів – 462 

середня наповнюваність класів – 21 особа; 

кількість вчителів - 26 

 

 

 

 



Таблиця 10 

Інформація 

про дошкільні навчальні заклади Слобожанської ТГ 

 

Назва дошкільного 

закладу 

Заклад дошкільної  освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу «Червона шапочка» Слобожанської селищної  ради 

Дніпровського  району Дніпропетровської  області 

Місце розташування смт Слобожанське вул. Будівельників, 10 

Наповненість дітьми, кількість 

вихователів, осіб 

кількість дітей – 250 

середня наповнюваність груп – 22 дитини; 

кількість вихователів - 25 

Назва дошкільного 

закладу 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу «Берізка» Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

Місце розташування смт Слобожанське вул. Будівельників, 7 а 

Наповненість дітьми, кількість 

вихователів, осіб 

кількість дітей - 176  

середня наповнюваність груп – 29 дітей; 

кількість вихователів - 16 

Назва дошкільного закладу Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу «Дивосвіт» Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

Місце розташування смт Слобожанське,  вул. Сімейна, 1 

Наповненість дітьми, кількість 

вихователів, осіб 

кількість дітей – 249 

середня наповнюваність груп – 24 дитини; 

кількість вихователів -24 

Назва дошкільного закладу Дошкільний підрозділ «Сонечко» Степнянського ліцею 

Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

Місце розташування с. Степове, вул. Ювілейна, 18 

Наповненість дітьми, кількість 

вихователів, осіб 

кількість дітей – 40 

середня наповнюваність груп – 22 дитини; 

кількість вихователів - 3 

Назва дошкільного закладу Дошкільний підрозділ «Пролісок» Балівського ліцею 

Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

Місце розташування с. Балівка, вул. Калинова, 52-б 

Наповненість дітьми, кількість 

вихователів, осіб 

кількість дітей – 49 

середня наповнюваність груп – 25 дітей; 

кількість вихователів - 3 

Назва дошкільного закладу Дошкільний підрозділ «Івушка» Партизанського ліцею 

Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

Місце розташування с.Партизанське, вул. Шевченко, 3 

Наповненість дітьми, кількість 

вихователів, осіб 

кількість дітей – 70 

середня наповнюваність груп – 19 дітей; 

кількість вихователів -7 

Назва дошкільного закладу Дошкільний підрозділ «Рябінушка» Олександрівського 

ліцею Слобожанської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області 

Місце розташування с.Олександрівка, вул.Центральна, 7 

Наповненість дітьми, кількість 

вихователів, осіб 

кількість дітей – 80 

середня наповнюваність груп – 24 дитини; 

кількість вихователів -7 

 



МОЛОДЬ 
Інформація про населення громади віком від 14 до 35 років 

 

Таблиця 11 

 

 
 

 

КЗ Молодіжний центр «СМАРТ» 

Центр громадської активності – «Молодіжний центр «Смарт» – це місце, де акумулюються 

ідеї й задуми, молодіжні ініціативи, громадські проєкти, спрямовані на об’єднання думаючих 

небайдужих людей громади. Активна громадськість та творча креативна молодь мають місце для 

спілкування та ефективно організованого дозвілля. 

Центр створено у 2019 році з метою підвищення активності громадян Слобожанської 

громади, шляхом надання необхідних знань та навичок для забезпечення сталого розвитку громади.  

Створений на базі центру вільний громадський простір спрямований на сприяння 

самореалізації людей різного віку, їх інтелектуального, культурного та духовного розвитку. 

Станом на 01.01.2023 штатний розпис КЗ «МЦ «Смарт» ССР складає 10,5 штатних одиниць.  

У 2021 році було створено мережу молодіжних просторів у Слобожанській громаді, таким 

чином до молодіжної роботи долучається молодь з усіх населених пунктів громади. 

КЗ «МЦ «Смарт» ССР є  повноцінною навчальною платформою для молоді. В  центрі діє 

перелік платних та безоплатних послуг. Тут можна:  

• надрукувати 3D-модель 

• замовити фото/відеозйомку  

• попрацювати із інноваційними ґаджетами 

• пограти у настільні та відеоігри 

• навчитися керувати дроном тощо.  

З метою  створення умов для всебічного розвитку особистості, самоосвіти молоді,  

привернення уваги громадськості до екологічних проблем громади,  забезпечення розвитку 

волонтерства,  утвердження національно-патріотичної свідомості, духовності, моральності  у 

закладі проводиться  безліч освітніх та розважальних заходів.  

Робота КЗ «МЦ «Смарт» ССР спрямована на створення умов для різнобічного розвитку 

особистості, розвитку творчого потенціалу та лідерських якостей, залучення молоді до активної 

громадської діяльності, створення умов для змістовного відпочинку та дозвілля. КЗ «МЦ «Смарт» 

ССР реалізовує молодіжну політику в наступних пріоритетних напрямах: 

• національно-патріотичне виховання 

• неформальна освіта 

• екологія 

• розвиток волонтерства 

Протягом 2022 року було проведено 278 заходів, у яких взяли участь 7364 особи. 

 

Консультативно-дорадчий орган Молодіжна рада при Слобожанському селищному 

голові  

Слобожанська громада

5382 особи ж-50%  ч-50%

Балівка 

545 осіб

ж-49%  ч-51%

Партизанське

515 особи

ж-49%  ч-51%

Олександрівка

582 особи

ж-50%  ч-50%

Степове

355 особи

ж-45%  ч-55%

Слобожанське

3347 осіб

ж-55%  ч-45%



Рада при селищному голові діє із 2018 року. До складу молодіжної ради входить16 членів. 

Дорадчий орган тісно співпрацює із Молодіжним центром. Під час війни основною діяльністю 

молодіжної ради є волонтерські заходи та участь у екологічних проектах. 

 

СПОРТ  
 

Розвиток спортивного напрямку в громаді більшою мірою здійснює комунальний заклад 

"Слобожанський селищний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" створений в 2012 

році. Штатний розпис на 2023 рік складає 66 одиниць. В оперативному управлінні цього 

комунального закладу знаходиться 2 комплексні спортивні споруди СК «Слобожанський» та 

Плавальний басейн. 

На початку 2022 року розпочав свою роботу плавальний басейн, він прийняв своїх перших 

відвідувачів, але у зв’язку із повномасштабним вторгненням тимчасово припинив свою роботу. 

Завітавши до СК «Слобожанський» можна отримати 9 платних послуг, це послуги 

тренажерної, фітнес, спортивної та конференц зали, також послуги з великого та настільного тенісу, 

більярду. Працюють дитячі секції з футболу, волейболу та карате, можна скористатися сауною. 

Загальна площа комплексу складає 3 тисячі кв.м. В спорткомплексі передбачено спортивну залу, 

зали для фітнесу та силових видів спорту, більярдна, конференц-зала, тренерські, роздягальні, 

душові, кафетерій тощо. Спортзал пристосований для проведення змагань з різного рівня та 

багатьох видів спорту: баскетбол, волейбол, теніс тощо. Сектор для вболівальників налічує 1056 

місць. В спорткомплексі та плавальному басейні враховано потреби осіб з обмеженими 

можливостями, а саме: вхід – з пандусом, двері – з сигнальними кнопками виклику, душові та 

туалети. Для осіб з поганим зором передбачено навігаційні елементи - таблички на дверях зі 

шрифтом Брайля 

 У 2022 році активно розвивається фізкультурно- оздоровча діяльність у селах 

Олександрівка, Балівка, Партизанське та Степове, у цих селах відкрито секції з футболу та 

волейболу. 

За 2022 рік КЗ «ССЦФЗН «Спорт для всіх» взяли участь у 37 спортивно-масових заходах, 

учасниками яких було 1121 особа. Участь у змаганнях-37, учасників-623.  Кількість населення, 

охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, 461 особа. 

Станом на 01.01.2023 рік на території громади функціонує 10 спортивних залів, 11 

спортивних майданчиків, 4 тренажерні зали, 5 пристосованих приміщень для занять фізичною 

культурою та спортом, 6 тенісних кортів, 3 футбольні поля, 1 бігова доріжка, 1 споруда зі штучним 

льодом, 1стрілецький тир, 2 плавальних басейна, 5 стаціонарних тенісних столів розміщених на 

території громади у дворах будівель. 

 

Інформація про об’єкти спортивної інфраструктури та їх використання представлено в таблиці 

12. 

 

Таблиця 12 

Інформація 

про заклади спорту та фізичної культури Слобожанської ТГ 

 Показник РАЗОМ 

кількість спортивних майданчиків, одиниць, у тому числі: 17 

-          - тенісний корт 6 

-          - комплексний спортивний майданчик 1 

-          - майданчик Workout 1 

-          - тренажерний майданчик 8 

-          - майданчик для пляжного волейболу 1 

-футбольне поле 3 

-пристосованих приміщень для занять фізичною культурою та спортом 5 

-тренажерний та спортивний зал 10 



-споруда зі штучним льодом 1 

- стрілецький тир 1 

-плавальний басейн 2 

  Також у всіх населених пунктах, у дворах багатоповерхівок встановлено окреме тренажерне 

обладнання (турніки, бруси, тенісні столи).  

Крім того, активно розвивається приватна спортивна інфраструктура, а саме: тенісний клуб 

«Максимус» на території якого розташовані 5 тенісних кортів, тренажерна зала, фітнес зала, басейн 

та дитяча кімната. Баскетбольний клуб «Прометей», зі спортивною залою на 800 кв м., яка 

розміщується у збудованому в 2022 році приватному спортивному закладі у смт Слобожанське. 

Також веде свою спортивну діяльність клуб спорту і розвитку «Платан» в якому розміщені 

тренажерна зала, фітнес-студія, дитячий клуб, танцювальна студія.  

КУЛЬТУРА 

На території Слобожанської ТГ функціонує 10 установ  культури, у тому числі:  4 клубних 

заклади, 1 мистецька школа та 5 сільських бібліотек.  

На 01.01.2023  в КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної 

ради» здійснюють свою діяльність по забезпеченню культурно-освітньою роботою 3 структурні 

підрозділи: БК  с. Степове, БК с. Олександрівка та БК с. Партизанське.  

На 01.01.2023 працює КЗ «Слобожанська бібліотека», до якої входять філії с. Степове, с. 

Партизанське, с. Балівка та с. Олександрівка. 

    Відповідно до рішення сесії Слобожанської селищної ради від 17 грудня 2020 року    № 119-

3/VIII  було прийнято у комунальну власність  Слобожанської селищної територіальної громади КЗ 

«Дніпровська центральна районна бібліотека   та 3 філії (бібліотека с. Олександрівка,  бібліотека с. 

Партизанське, бібліотека с. Балівка,). А також рішенням Слобожанської селищної ради  від 17 

грудня 2020 року №123-3/VIII прийнято у комунальну власність та реорганізовано шляхом 

приєднання КЗ «Партизанський сільський клуб Партизанської сільської ради» та рішення 

Слобожанської селищної ради  від 05 листопада 2020 року 26-1/VІІІ «Про початок реорганізації 

Балівської, Партизанської та Олександрівської сільських рад шляхом приєднання їх до 

Слобожанської селищної ради» 

     Таблиця 13  

Інформація 

про заклади культури Слобожанської ТГ 

Назва закладу КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський»  

Слобожанської селищної ради» 

Місце розташування Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Слобожанське, 

вул. Героїв України (Теплична), 23 

Кількість працівників, осіб Кількість працівників – 35 осіб 

Назва закладу Будинок культури с Степове 

 

Місце розташування Дніпропетровська обл.,Дніпровський район, с. Степове,  

вул. Робоча, 14 

Кількість працівників, осіб Кількість працівників – 13 осіб  

Назва закладу Будинок культури с. Олександрівка 

Місце розташування Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Олександрівка,  

вул. Центральна, 1-к 

Кількість працівників, осіб Кількість працівників – 14 осіб 

Назва закладу Будинок культури с. Партизанське 

Місце розташування Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Партизанське,  

вул. Шкільна, 18 

Кількість працівників, осіб Кількість працівників – 3 особи 

Назва закладу КЗ «Слобожанська бібліотека» Слобожанської селищної     



Місце розміщення закладу Дніпропетровська обл.,Дніпровський район  смт.. Слобожанське, 

вул. Героїв України (Теплична), 31  

Кількість працівників, 

кількість, осіб 

Кількість працівників– 7 осіб 

Кількість користувачів, осіб Кількість користувачів– 1261 чол. 

Назва закладу Бібліотека с. Степове 

 

Місце розміщення закладу Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Степове  

вул. Робоча, 14 

Кількість працівників, осіб Кількість працівників – 1 особа 

кількість користувачів, осіб кількість користувачів – 453 осіб 

Назва закладу Бібліотека с. Партизанське 

Місце розміщення закладу Дніпропетровська обл., Дніпровський район с. Партизанське, 

вул.Центральна,7 

Кількість працівників, 

кількість, осіб 

Кількість працівників– 1 особа 

 

Кількість користувачів, осіб Кількість користувачів– 497 осіб 

 

Назва закладу Бібліотека с. Олександрівка 

Місце розміщення закладу Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Олександрівка, 

вул. Центральна 1а 

Кількість працівників, 

кількість, осіб 

Кількість працівників– 1 особа 

 

Кількість користувачів, осіб Кількість користувачів– 398 осіб 

 

Назва закладу Бібліотека с. Балівка 

Місце розміщення закладу Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Балівка, вул. 

Центральна 47 

Кількість працівників, 

кількість, осіб 

Кількість працівників– 1 особа 

 

Кількість користувачів, осіб Кількість користувачів– 268 осіб 

 

Назва закладу  КЗ «Слобожанська мистецька школа Слобожанської селищної 

ради»  

Місце розміщення закладу  Дніпропетровська обл.,Дніпровський район, смт Слобожанське, 

вул. Героїв України (Теплична), 23 

Кількість вчителів у 

музичних закладах, 

кількість дітей, осіб 

Кількість вчителів – 38 осіб 

кількість дітей – 267 

 

В Центрі культури та дозвілля «Слобожанський» функціонує 11 колективів художньої 

самодіяльності  

Дорослі колективи:  

1. Ансамбль української пісні «Слобожаночка» - 7 чол.; 

2. Гурток спортивно-бального танцю «Зірка» - 14 чол; 

3. Естрадний танцювальний колектив «Маски» – 8 чол.; 

Дитячі колективи: 

1. Зразковий естрадний танцювальний колектив «Маски» - 27 чол.; 

2. Ансамбль народного танцю «Барвінок» - 16 чол.; 

3. Дитячий танцювальний ансамбль «Delight »  - 52 чол.; 

4. Театральна естрадна студія «Невгамовні» - 20 чол.; 

5. Дитячий хореографічний колектив естрадного танцю «Азарт» - 36 чол.; 

6. Гурток спортивно-бального танцю «Зірка» - 15 чол.; 

7. Колектив спортивного бального танцю «BeDance» - 30 чол.;  



8. Театральна студія «Всесвіт» - 9 чол. 

 

Всього відвідує колективи –  234 учасників,  з них - 205 дітей, - 29 дорослих. 

 

КЗ ЦКД має 10  об’єктів дозвілля : 

- 1 кіноконцертний зал на 255 місць та сцена (376,3 кв.м.) 

- 3 танцювальні зали (120,9 кв.м.) 

- 3 приміщення для гурткової роботи (93,4 кв.м.) 

- 1 танцювальна площадка (фойє) (158 кв.м.) 

- 1 хол (155,9 кв.м.) 

- 1 літня площадка для ігор та змагань 

- 6 адміністративних приміщень (81,8 кв.м.) 

 

В будинку культури села Степове функціонують 6 клубних формувань.  

Дитячі колективи: 

1. Хореографічний колектив ATMA-DANCE – 27 чол.; 

2. Гурток хореографії «STAR TIME» - 27 чол.; 

3. Гурток бісероплетіння – 19 чол.; 

4. Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Фантазія» - 28 чол.; 

5. Вокальний гурток «Мікс-мажор» - 17 чол. 

 

Дорослі колективи: 

1.Гурток «Fit zone» - 11 чол. 

 

Всього відвідує – 129  учасників, з них - 118 дітей, - 11 дорослих. 

В будинку культури с. Степове працює  кінотеатр «Сінема тут». Влітку покази фільмів 

проводяться  під відкритим небом  

 

БК с. Степове  має 5  об’єктів дозвілля : 

- 1 кіноконцертний зал на 158 місць та сцена (202,8 кв.м.) 

- 2 приміщення для гурткової роботи (22,2 кв.м.) 

- 1 фойє (92,2 кв.м.) 

- 1 літня площадка для ігор та змагань 

- 1 адміністративне приміщення (17,1 кв.м.) 

В будинку культури села Партизанське функціонують 4 клубних формувань.  

Дорослі колективи: 

                1.   Вокальний колектив «Смерека» - 9 чол.;  

                2.   Вокальний ансамбль «Нота До» - 4 чол. 

 

                Дитячі колективи:  

1. Вокальний ансамбль «Нота До» - 21 чол.; 

2. Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Майстерня Чудес» - 17 чол.  

Всього відвідує – 51 учасників, з них - 38 дітей, - 13 дорослих. 

 

БК с. Партизанське   має 5  об’єктів дозвілля, що потребують капітального ремонту : 

- 1 глядацька зала на 50 місць та сцена (40,0 кв.м.) 

- 3 приміщення для гурткової роботи (30,5 кв.м.) 

- 1 спортивна зала (151,40 кв.м.) 

- 1 світлиця (14,0 кв.м.) 

- 1 літня площадка для ігор та змагань 

- 1 адміністративне приміщення (6,0 кв.м.) 

 



В будинку культури села Олександрівка функціонують 5 клубних формувань.  

 

Дорослі колективи: 

1.Народий аматорський хор «Васильки» - 23 чол.; 

2. Аматорський театр «КолоритМИ» – 10 чол.; 

                                  

Дитячі колективи: 

1. Аматорський театр «КолоритМИ» - 8 чол.; 

      2. Танцювальний гурток «Viv’en» - 12 чол.; 

    3. Гурток «Творча майстерня» - 44 чол. 

 

 Всього відвідує – 97 учасників, з них - 64 дітей, - 33 дорослих. 

              БК с. Олександрівка   має 5  об’єктів дозвілля : 
             

- 1 глядацька зала на 445 місць (450,0 кв.м.)та сцена (110,0 кв.м.) 

- 2 приміщення для гурткової роботи (83,5 кв.м.) 

- 1 Світлиця ( 34,6 кв.м.) 

- 1 танцювальна зала (58,3 кв.м.) 

- 1 конферен зала (200,0кв.м.) 

- 1 фойє (221,5 кв.м.) 

- 1 банкетна зала (210,0 кв.м.) 

- 1 фітнес зала ( 140,0 кв.м.) 

- 1 тренажерна зала (959,5 кв.м.) 

- 1 ігрова кімната (47,3 кв.м.) 

- 1 літня площадка для ігор та змагань 

- 1 дитячий майданчик 

2 адміністративних приміщення (55,5 кв.м.) 

 

В селі Олександрівка  працює кінотеатр під відкритим небом. 

 

В мистецькій школі навчається 267 учнів та працює 38 викладачів, з них 7 сумісників. 

Навчання здійснюється на фортепіанному відділі, відділі народних інструментів, відділі сольного 

співу, музично-теоретичному відділі, по класу скрипки, образотворчого мистецтва, духових 

інструментів. З 1 вересня 2021 року працює філія школи в с. Олександрівка. 

При школі діють творчі дитячі колективи: хор учнів молодших класів, хор учнів старших 

класів «Квітка надії», оркестр народних інструментів, вокальні ансамблі «Нотка», «Ліра», ансамбль 

баяністів та акордеоністів «Пріма», ансамбль скрипалів, фольклорний ансамбль «Анти», ансамбль 

«Гран-прі». 

Працює шкільний клуб «Музична вітальня» для учнів мистецької школи.  

Колектив мистецької школи співпрацює з Дніпропетровською обласною асоціацією 

композиторів Національної Всеукраїнської  Музичної Спілки. 

 

КЗ «Слобожанська бібліотека» Слобожанської селищної ради.  

 

Послугами  бібліотеки користуються  1261 мешканців  Бібліотека має 5 комп’ютерів та 2 

ноутбуків  і надає своїм користувачам доступ до мережі Інтернет та  зони  Wi-Fi. 

Загальна площа приміщення бібліотеки – 217,12 кв.м. 

-для зберігання фондів – 84 кв.м. 

-для обслуговування користувачів – 133,12 кв.м. 

- кількість посадочних місць  - 30 

  Станом на 01.01.2023 року бібліотечний фонд складає 15202 примірники. При проведенні 

заходів використовуються нові форми роботи, з використанням комп’ютерного обладнання для 

переглядів відеороликів, експрес -огляд – обговорення; зустріч-інтерв’ю – зустріч, проведена у 

формі інтерв’ю, караван книг презентація книг майстерня радості – заняття учасники займаються 



яким-небудь видом мистецтва, бенефіс книги бібліокрос – залучена до читання книг з певної теми 

бібліофреш- огляд новинок виставка-інсталяція – 

виставка-колаж, виставка- порада - розміщуються книги , які підказують радять з якогось питання 

,виставка-рейтинг- оцінка книги читачами. 

В бібліотеці  з 2 січня 2023 року працює дитячий клуб «Чомучки».  

 Комунальний заклад  «Слобожанська  бібліотека» Слобожанської селищної громади – це 

місцевий центр інформації, культури та дозвілля .Формування навичок читання у дітей, 

починаючи з раннього віку. Стимулювання уваги до культурної спадщини та досягнень 

мистецтва, науки і новацій. 

Послугами бібліотека с. Степове користуються 453 сільських мешканців  Бібліотека 

оснащена 1 ноутбуком та надає своїм користувачам доступ до мережі Інтернет. 

Загальна площа приміщення бібліотеки – 48кв.м. 

-для зберігання фондів – 20 кв.м. 

-для обслуговування користувачів – 28 кв.м. 

- кількість посадочних місць - 2 

  Станом на 01.01.2023 року бібліотечний фонд склав 4370 примірників 

Послугами бібліотеки с. Партизанське користуються  497 сільських мешканців  Бібліотека 

оснащена  1 ноутбуком та надає своїм користувачам доступ до зони  Wi-Fi. 

Загальна площа приміщення бібліотеки – 33кв.м. 

-для зберігання фондів – 24 кв.м. 

-для обслуговування користувачів – 9 кв.м. 

- кількість посадочних місць  - 7 

  Станом на 01.01.2023 року бібліотечний фонд складає 3663 примірники. 

В бібліотеці  працює дитячий клуб за інтересами «Радість в подарунок». 

Послугами бібліотеки с. Олександрівка користуються  398 сільських мешканців  

Бібліотека оснащена  1 ноутбуком та надає своїм користувачам доступ до зони  Wi-Fi. 

Загальна площа приміщення бібліотеки – 47 кв.м. 

  Станом на 01.01.2023 року бібліотечний фонд складає 4731 примірники.  

В бібліотеці  працює дитячий клуб за інтересами «МайстерняЄ». 

Послугами бібліотеки с. Балівка користуються 519 сільських мешканців  Бібліотека 

оснащена  1 ноутбуком та надає своїм користувачам доступ до зони  Wi-Fi. 

Загальна площа приміщення бібліотеки – 13,7 кв.м. 

-кількість посадочних місць  - 2 

  Станом на 01.01.2023 року бібліотечний фонд складає 519 примірники.  

В бібліотеці  працює дитячий клуб за інтересами «Книгочитограйка».При проведенні заходів 

в бібліотеках с. Партизанське, с. Степове, с. Олександрівка використовуються різноманітні  форми 

роботи, а саме: перегляди та огляди книжково-ілюстративних виставок, фото-виставок, виставки-

інсталяції до пам’ятних дат мовленеві регати, бібліо-посиденьки, народознавчі години, літературні 

мандрівки, вікторини, , зустрічі, інтелектуальні ігри, квести, акції).  

На сьогодні сільська бібліотека охоплює своєю діяльністю всі соціальні групи жителів села, 

допомагаючи їм вирішити освітні та самоосвітні проблеми. Завдяки такій функціональності, 

бібліотека  сьогодні соціокультурний простір для сільських мешканців. Кожна бібліотека 

співпрацює  із Будинком культури , школою та дитячим садочком. 

 

На території Слобожанської територіальної громади діють 9 православних храмів,                 

1-греко-католицька церква та 1 релігійне об’єднання:  

 

1. Храм Ікони Божої Матері «Прізрі на смірєніє», настоятель – Протоієрей Сергій Іванович 

Рєзніков (Отець Сергій), смт Слобожанське, вул. Калинова, 1а – Українська православна церква 

(УПЦ); 

2. Релігійна громада Парафії – Українська православна церква «Антонія і Феодосія Києво 

– Печерських», настоятель – Протоієрей Костянтин Іванович Дробітько (Отець Костянтин), смт 

Слобожанське, вул. Теплична, 40 – Українська православна церква (УПЦ); 



3. Храм на честь Святителя Іоанна Златоуста, настоятель храму - Протоієрей Микола 

Сергійович Чепель (Отець Миколай),  смт Слобожанське, вул. Харківська, 10а – Українська 

православна церква (УПЦ); 

4. Православна  церква України  «Первомученика архідиякона Стефана парафія», 

настоятель – Протоієрей Євгеній Володимирович Щур (Отець Евгеній), с. Степове, вул. Миру, 28 – 

Православна  церква України  (ПЦУ); 

 5. Свято-Троїцький храм, настоятель-Протоієрей Черноколенко Василь Олександрович            

(Отець Василь), с.Балівка, вул.Центральна,126 - Українська православна церква (УПЦ) 

           6. Українська православна церква «Святого Духа парафія», настоятель-Віктор 

Григорович Гноєвий ,( мирянин Віктор), с. Балівка, вул.Клубна,17- Українська православна церква 

– Київський патріархат (УП - КП); 

 7. Релігійна громада «Покрови Пресвятої Богородиці», настоятель Василь 

Володимирович Колодій ( Отець Василь), с.Балівка, вул. Калинова,35 а -Українська Греко-

Католицька церква 

 8. Релігійне об’єднання «Всеукраїнський  християнський центр «Церква Божа в 

пророцтвах»» -старший пастор церкви Сергій Миколайович Білик ,с. Балівка, вул. Ювілейна,68 

9.Релігійна громада «Храм Воскресіння Христового», настоятель – Протоієрей 

Пономаренко Андрій Миколайович  (Отець Андрій), с. Олександрівка, вул. Тополина ,2– 

Українська православна церква (УПЦ) 

 10. Храм Різдва Пресвятої Богородиці , настоятель – Протоієрей Юнак Василь Іванович 

(Отець Василь), с. Олександрівка, вул. Центральна, 1 б – Українська православна церква – 

Київський патріархат (УП - КП); 

 11. Храм на честь Великомученика Георгія Переможця, настоятель – Протоієрей 

Пижевський Владислав Іванович (Отець Владислав), с. Партизанське, вул. Шкільна –  Українська 

православна церква (УПЦ) 

 

На території Слобожанської територіальної громади  знаходяться: 

- Скульптура пам’ятник «Воїна захисника» («Група могил радянських воїнів», державний 

охоронний №278  -назва в переліку об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків, які 

зареєстровано в Дніпропетровському обласному центрі з охорони історико-культурних цінностей) 

(с.Степове);  

- пам’ятний знак постраждалим чорнобильцям та ліквідаторам ЧАЕС (смт Слобожанське, вул. 

Героїв України-колишня вул. Теплична, 30);  

- пам’ятник «Захисникам і захисницям України»  (смт Слобожанське, вул. Героїв України –

колишня вул. Теплична, 23); 

- пам’ятник Шевченко Т.Г. (смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1). 

- пам’ятник солдату «Воїн з вінком»  (Братська могила радянських воїнів ,  державний 

охоронний №294 -назва в переліку об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків, які 

зареєстровано в Дніпропетровському обласному центрі з охорони історико-культурних цінностей) ( 

с. Балівка) 

-  пам’ятник «Скорботна мати» (с. Балівка) 

- пам’ятник Т.Г.Шевченко (с.Балівка) 

- плита з написом «Пам’яті голодомору» с.Балівка 

- лита з написом «Захисникам Вітчизни» с.Балівка 

- пам'ятник Загиблим воїнам-Могила братська радянських воїнів (Братська могила 

радянських воїнів, державний охоронний №267 -назва в переліку об’єктів культурної спадщини та 

пам’ятних знаків, які зареєстровано в Дніпропетровському обласному центрі з охорони історико-

культурних цінностей) (с.Олександрівка) 

- пам'ятник воїнам-землякам, які загинули у роки ВВВ (Пам’ятник односельцям, які загинули 

у роки ВВВ, державний охоронний №268-назва в переліку об’єктів культурної спадщини та 

пам’ятних знаків, які зареєстровано в Дніпропетровському обласному центрі з охорони історико-

культурних цінностей) ( с. Василівка) 

- обеліск загиблим односельцям в роки ВВВ» , взятий на баланс № 1033001 в 2008 році, 

(с. Партизанське ) 

-фрагмент фортифікації Катеринослава Кільченського 1770-1780-ті роки на о. Самарський 



 

На території Слобожанської територіальної громади знаходяться кургани: 

смт Слобожанське- 2 кургани 

- Курганна група (2 кургани) № 8502 

- Курган № 8503 

 

с. Степове-1 курган 

- Курганна група (3 кургани) №5985 

 

с. Балівка -11 курганів 

-Курган  №6079 

-Курган №6080 

-Курганна група (3 кургани) №6081 

-Курган №6083 

-Курган №6084 

-Курган №6087 

-Курган «Майдан» №8470 

-Курганна група (3 кургани) №8471 

-Курган №8472 

-Курган №8473 

-Курган№8620 

 

с. Партизанське -2 кургани: 

-Курган №6077 

-Курган №6078 

 

с. Олександрівка-8 курганів: 

-Курганна група (2 кургани) № 5941 

-Курган №5942 

-Курганна група (9 курганів) №5945 

-Курган №5946 

-Курган №8498 

-Курганна група (3 кургани) №8621 

-Курганна група (2 кургани) №5944 

-Курган №8500 

-Курганна група (3 кургани) №8501 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

Охорона здоров’я в Слобожанській ТГ представлена первинною та вторинною ланками:  

1. Комунальне підприємство «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської 

селищної ради; 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Слобожанської селищної ради у складі Слобожанської, Степнянської, Балівської, 

Партизанської, Олександрівської амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) та 

фельдшерських пунктів (ФП) в селі Василівка та Нижньодніпровський на ж/м Молодіжному смт 

Слобожанське.  

 

 

 

 

 

 



Таблиця 14 

Інформація 

про заклади охорони здоров’я Слобожанської ТГ 

 

Назва закладу Комунальне підприємство «Слобожанська 

центральна лікарня» Слобожанської 

селищної ради 

місце розташування смт Слобожанське, вул.Василя 

Сухомлинського, буд.72 

кількість населення на обслуговуванні, осіб  84754 

кількість лікарів осіб 83 

кількість середнього 

медичного персоналу, осіб 

135 

Назва закладу КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Слобожанської селищної ради, у 

тому числі: 

місце розташування смт Слобожанське, вул. Будівельників, 12 

кількість населення на обслуговуванні, осіб  13 451 

кількість лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів, осіб 

9 

кількість середнього 

медичного персоналу, осіб 

9 

Назва закладу - Нижньодніпровський ФП 

місце розташування смт Слобожанське, вул. Мічуріна, 41  

кількість населення на обслуговуванні, осіб  1210 

кількість медичного персоналу, осіб 0 

Назва закладу - Степнянська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 

місце розташування с. Степове, вул. Миру, 14А 

кількість населення на обслуговуванні, осіб  1349 

кількість лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів, осіб 

1 

 

кількість середнього 

медичного персоналу, осіб 

2 

Назва закладу - Балівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

місце розташування с. Балівка, вул. вул.Центральна, буд. 53Б 

кількість населення на обслуговуванні, осіб  2609 

кількість лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів, осіб 

1 

 

кількість середнього 

медичного персоналу, осіб 

2 

Назва закладу - Партизанське амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 

місце розташування с. Партизанське, вул. Центральна, 7 

кількість населення на обслуговуванні, осіб  2325 

кількість лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів, осіб 

1 

 

кількість середнього 

медичного персоналу, осіб 

3 

Назва закладу - Олександрівська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 

місце розташування с. Олександрівка, вул. Доновського, 77 

кількість населення на обслуговуванні, осіб  2681 



кількість лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів, осіб 

1 

 

кількість середнього 

медичного персоналу, осіб 

1 

Назва закладу - Фельдшерський пункт у с. Василівка 

місце розташування с. Василівка, вул. Новосільська, 41 

кількість населення на обслуговуванні, осіб 232 

кількість медичного персоналу, осіб 1 

 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Ha території Слобожанської територіальної громади сферу житлово-комунального 

господарства представляють: 

- КП «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради»; 

- КП «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради»; 

- КП «Керуюча компанія «Житловик» Слобожанської селищної ради» 

Таблиця 15 

 

Інформація 

про заклади житлово-комунального господарства Слобожанської ТГ 

 

№ 

з/п 
Назва закладів (відділу, служби) 

Кількість 

працівників, 

осіб 

1. КП «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради» 29 

2. КП «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради» 20 

3. КП «Керуюча компанія «Житловик» Слобожанської селищної ради» 14 

 

Таблиця 16 

Житловий фонд Слобожанської ТГ 

 

№ 

з/п 
Назва  

Кількість 

будинків 

1. Комунальний житловий фонд 90 

2. Житлово-будівельні кооперативи 7 

3. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 26 

4. 
Житловий фонд, що не перебуває в комунальній власності та не має 

балансоутримувача 
23 

5. Відомчий житловий фонд 1 

 

КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 
Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» Слобожанської селищної ради» є 

комунальною власністю Слобожанської селищної територіальної громади в особі Слобожанської 

селищної ради. 

Підприємство створене з метою надання фізичним та юридичним особам незалежно від 

форм власності послуг з технічної інвентаризації та інших питань, пов’язаних з інвентаризаційним 

обліком, здійснення державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, надання 

витягів з Реєстру, обміру земель та отримання прибутку від своєї діяльності, задоволення соціальних 

і економічних потреб трудового колективу за рахунок отриманих доходів, згідно з чинним 

законодавством України. 

 



КП «Слобожанська селищна спеціалізована ритуальна служба» 
Комунальне підприємство «Слобожанська селищна спеціалізована ритуальна служба» є 

комунальною власністю Слобожанської селищної територіальної громади в особі Слобожанської 

селищної ради. 

Підприємство створене з метою здійснення організації поховання померлих надання 

передбачених мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не 

передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності. 

 

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ  
Основу економічного потенціалу громади становить сільське господарство. Площа земель 

сільськогосподарського призначення складає 18843,3 га або 67% від загальної площі земель 

громади (28220,3 га). Структура земельного фонду Слобожанської ТГ представлена в таблиці 18. 

 

Таблиця 18 

 
 

 

Основу агропромислового комплексу громади складають 69 сільськогосподарських 

підприємств різних форм власності та підпорядкування та 26 фізичних осіб-підприємців. 

Сільгосппідприємництва  задіяні переважно у рослинництві. Основні напрямки виробничої 

діяльності – вирощування зернових, у тому числі високоякісного продовольчого зерна, технічних 

та овочевих культур. 

На території громади розвинуто свинарство,зокрема в селі Степове знаходиться маточник і 

комплекс дорощування, відгодівельний комплекс та працюють комплекси з виробництва свинини. 

Найбільшими землекористувачами громади є сільськогосподарські підприємства: 

ПП «Сігма», ПСП «Деметра», ТОВ «Агро-компанія», ТОВ «Агрікола-Україна», ТОВ АФ «Дніпро», 

ПП «Перемога АВК», СВК «Лан», ТОВ АФ «Весна», СТОВ «Дніпропетровський тепличний 

комбінат», ТОВ «Спаський тепличний комбінат», ТОВ «Агрофірна «Агрос», Дніпропетровська 

дослідна станція, 49 фермерських господарств: ФГ «Іванчиков і С», ФГ «Левада», ФГ «Лаванда», 

ФГ «Воскресіння», ФГ «Золотий колос О.І.», ФГ «Гайворонський», ФГ «Обрій», ТОВ ФГ 

смт Слобо- с. О лександрівка

жанське с. Василівка

Територія 

громади, 

Всього 

(Е13)

у тому 

числі

1.

Землі 

сільськогос

подарськог

о 

призначенн

я, всього 

(F13)

18843,3 17432,9 436,6 122,7 382,8 176,5 291,74

у тому 

числі

1.1.

рілля та 

багаторічн

і 

насадженн

я(H+J)

15665,6 14392,4 389,2 112,3 331,3 148,7 291,7

2.

Ліси та 

лісовкриті 

площі (X)

1196,6 1163,3 6,8 0 9,7 11,4 5,4

3.
Забудовані 

землі (AK)
1860,3 986,9 527,3 22,6 100,6 163 59,9

4.
Землі під 

водою (BW)
5930 5929,3 0,4 0 0,3 0 0

5.

Відкриті 

заболочені 

землі (BN)

110,2 107,9 0 0 0,2 2,1 0

№ п/п

Категорія 

землекори

стування

Землі, які 

входять до 

територіал

ь-ної 

громади, 

Землі за 

межами 

населених 

пунктів, га

Землі в межах населених пунктів, га

с. Степо-

ве
с. Балів-ка

с. Парти-

занське

361,1 359,728220,3 25883,3 971,6 145,3 499,3



«Підгірне», ФГ «Перемога КВІ», ФГ «Оріль», які свою продукцію реалізують на ринках селища та 

обласного центру. На території громади зареєстровано 85 садівничих товариств. 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його оповіщення 

про небезпеку, обстановку, яка склалася внаслідок її реалізації та своєчасне реагування, з метою 

попередження виникнення або ефективної локалізації, ліквідації надзвичайних ситуацій. 

У зв’язку з чим в  жовтні 2017 року на території с. Степове відкрито перший в 

Дніпропетровській області Центр Безпеки на базі котрого створено комунальний заклад «Місцева 

пожежна команда» Слобожанської селищної ради» (далі - МПК).  

Відповідно до затвердженого Положення про місцеву пожежну команду працівниками 

закладу виконуються заходи щодо попередження та ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру на території громади, а також виконання інших завдавань 

покладених Виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради, таких як: боротьба з сухою та 

карантинною рослинністю під час пожежонебезпечного періоду, забезпечення пожежної безпеки у 

масових заходах, проведення інформаційної роботи з населенням, допомога у боротьбі з наслідками 

погіршення погодних умов (снігопади, пориви вітру, підтоплення) тощо. 

Для забезпечення ефективного виконання функцій з попередження виникнення, локалізації та 

ліквідації пожеж місцевій пожежній команді було передано Державною службою з надзвичайних 

ситуацій у Дніпропетровській області у безоплатну оренду пожежний автомобіль АЦ-40 (130) 63 Б 

на базі шасі ЗІЛ. 

Відповідно до рішення Дніпровської районної ради від 09.09.2020р. № 654-30/VII «Про 

надання згоди на передачу комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Дніпровської 

районної ради Дніпропетровської області у комунальну власність Слобожанської селищної ради» 

та рішення Слобожанської селищної ради від 15.10.2020 №2905-49/VІІ «Про прийняття у 

комунальну власність Слобожанської селищної територіальної громади комунального закладу 

«Місцева пожежна охорона» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» та його 

реорганізацію» у комунальну власність Слобожанської селищної територіальної громади передано 

комунальний заклад «Місцева пожежна охорона» Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області», який було реорганізовано та приєднано до створеної МПК. 

З метою забезпечення високого рівня протипожежних заходів, ліквідації надзвичайних подій 

або ситуацій природного і техногенно характеру, допомоги органам місцевої влади у вирішенні 

різноманітних питань господарського, організаційного, навчально-інформаційного характеру у 

2022 році відповідно до рішення Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради  № 296 від 02 

серпня 2022 року створено додатковий підрозділ пожежний у с. Олександрівка. 

Таблиця 17  

 

Назва закладу КЗ «Місцева пожежна команда  

Слобожанської селищної ради» 

Місце розташування пожежних частин с. Степове, вул. Робоча, 16  

с. Партизанське, вул. Заводська, 11 

с. Олександрівка, вул. Центральна 1-Л 

Кількість пожежних автоцистерн 4 

Кількість працівників, осіб 42 

 

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

 

Слобожанська ТГ впродовж багатьох років має бездефіцитний бюджет. Частина надходжень 

бюджету територіальної громади передається до державного бюджету у вигляді реверсної дотації, 

яка є джерелом фінансування базової дотації для  громад з низьким рівнем податкоспроможності. 



У 2016 році Слобожанською ОТГ перераховано до державного бюджету реверсну дотацію у 

розмірі 10,5 млн грн, у 2017 році – 34,7 млн грн, у 2018 році – 67,1 млн грн, у 2019 році – 62,9 млн 

грн, 2020 році – 78,5 млн грн, 2021 році – 81,5 млн грн, 2022 році – 12,0 млн гн. 

За рахунок внесених змін до Бюджетного кодексу України забезпечено бюджетну автономію 

і фінансову самостійність бюджету територіальної громади, зміцнено її матеріальну та фінансову 

основу. Доходи бюджету територіальної громади у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилися 

у 4,5 рази, у 2017 році проти 2016 року – на 36 відсотків, у 2018 році проти 2017 року – на 4,3 

відсотки, у 2019 році проти 2018 року – 10,2 відсотки, у 2020 році проти 2019 року – 9,8 відсотки, у 

2021 році проти 2020 року – 20,6 відсотки, у 2022 році проти 2021 року – 5 відсотків. 

Поліпшення фінансового стану дозволяє ефективно інвестувати кошти в оновлення та 

утримання об’єктів інфраструктури громади, забезпечити функціонування закладів та установ 

комунальної власності, впроваджувати активну соціальну політику та забезпечити надання якісних 

публічних та комунальних послуг тощо. 

Дохідна частина бюджету громади (з врахуванням офіційних трансфертів) у 2022 році склала 

590,8 млн грн (з них доходи загального фонду – 557,8 млн грн, спеціального фонду – 33,0 млн грн), 

що становить 103 відс. до уточненого річного плану. 

Видаткова частина бюджету громади у 2022 році склала 433,7 млн грн (з них видатки 

загального фонду – 376,3 млн грн, спеціального фонду – 57,4 млн грн), що становить 68 відс. до 

уточненого річного плану. 

Прогнозний обсяг доходів бюджету громади на 2023 рік складає 494,7 млн грн (з них доходи  

загального фонду – 486,5 млн грн, спеціального фонду – 8,2 млн грн). 

 

 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ 
 

1. ГО «У єднанні сила» 

-      кількість членів – 32 

-      керівники – Єрмак Анатолій Якимович, Єрмак Людмила Іванівна 

-      контактні дані керівника – 095-462-61-73; 068-697-53-29 

-   напрямок діяльності – сприяння адаптації та інтеграції тимчасово переміщених осіб, 

соціальній реабілітації людей старшого віку, розширення прав та можливостей дівчат і жінок. 

Поширення ідей гендерної рівності та гендерної культури, активізація жіноцтва, підвищення рівня 

впливу на демократичні процеси в громадах.  
 

2. ГО «Молодь Ювілейного» 

- кількість членів - 20 

- керівник - Куліков Стас 

- контактні дані керівника - 050-636-78-56 

- напрямок діяльності -  задоволення та захист законності соціальних, економічних, творчих 

та інших інтересів молоді. Робота з молоддю 
 

3. ГО «Патріотичне об’єднання «Оріяна» 

- кількість членів - 40 

- керівник – Таршин Надія Павлівна 

- контактні дані керівника – 095-360-14-27 

- напрямок діяльності – активна участь у громадсько-політичному житті. Діяльність скерована 

на підняття почуття гідності й патріотизму народу. Волонтерська діяльність. 
 

 

5. ГО «Багаті українці. Слобожанське»    

-      кількість членів – 10 

-      керівник – Ганжа Віктор Михайлович 

-     контактні дані керівника –  067-680-73-34 



-     напрямок діяльності – вирішення питань у сфері транспорту, благоустрою, культури та 

інших важливих питань. Створення сучасного та дієвого механізму відносин між владою та 

суспільством, який присутній у всіх цивілізованих країнах. 

 

6. ГО «Ветерани МВС»    

-      кількість членів – 112 

-      керівник – Черкашин Олексій Карпович 

-       контактні дані керівника –  067-636-89-78 

-      напрямок діяльності – захист прав та інтересів ветеранів МВС, надання правової 

допомоги. 
 

7. ГО Слобожанська ветеранська організація    

-      кількість членів – 612 

-      керівник – Капітон-Знаєнко Валентина Савеліївна 

-    контактні дані керівника –  098-596-06-67 

-      напрямок діяльності – відстоювання прав та захист інтересів ветеранів. 

 

8. ГО «Асоціація молодь Придніпров’я»    

-      кількість членів – 12 

-      керівник – Пегушин Павло Іванович 

-       контактні дані керівника –  098-007-17-61 

-     напрямок діяльності – відстоювання інтересів та прав членів громадської організації. 

 

9. ГО «Асоціації промисловців та аграріїв»    

-      кількість членів – 15 

-      керівник – Пегушин Павло Іванович 

-       контактні дані керівника –  098-007-17-61 

-      напрямок діяльності відстоювання інтересів та прав членів громадської організації. 

 

10. ГО Асоціація розвитку Степнянської громади 

- кількість членів – 27  

- керівник – Болбас Ніна Іванівна 

- контактні дані керівника – 097-573-42-02 

- напрямок діяльності -  задоволення та захист законності соціальних, економічних, творчих 

та інших інтересів населення. 

 

11. ГО інвалідів «Союз Чорнобиль України»    

-      кількість членів – 12 

-      керівник – Роговий Володимир Олексійович 

-    напрямок діяльності – сприяння соціального захисту,   реабілітації інвалідів, залучення 

інвалідів до суспільно корисної діяльності; занять інвалідів фізичною культурою і спортом, захист 

законних інтересів і надання допомоги членам „Союзу", їх сім'ям у вирішенні соціально-побутових, 

медичних, економічних (матеріальних) та інших проблем. 

 

12. Гендерний клуб «Дніпро»    

-      кількість членів – 20 

-      керівник – Мягких Анна 

-       контактні дані керівника –  050-636-78-56 

-     напрямок діяльності – просвітницька діяльність. 

 

13. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

«Батальйон територіального захисту «Придніпров’я»  

-      кількість членів – 25 

-      керівник – Мартіросов Армен Рудольфович 

-      контактні дані керівника – 050-320-19-51 



-      напрямок діяльності – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки. 

 

14. ГО «Активне громадське мислення»  

-     кількість членів – 7 

-     керівник Роман Бабич 

-     контактні дані керівника – 067-593-96-14 

-     напрямок діяльності – сприяння становленню, використанню та поширенню когнітивно-

рефлексивних методів розвитку мислення та діяльності як ефективного підходу до вирішення 

проблемних ситуацій у різних сферах громадського життя. 

 

14. ГО «Громадський захист» 

-     кількість членів – 70 

-     керівник Владислав Колесніков 

-     контактні дані керівника – 067-977-60-07 

-     напрямок діяльності – безоплатна правова допомога. 

 

15. БФ «Вір. Надійся. Живи» 

-     кількість членів – 70 

-     директорка Оксана Кулик 

-     контактні дані керівника – 097-344-12-18 

-     напрямок діяльності – захист прав дітей та сімей, безоплатна правова допомога. 

 

16. ГО «Агенція місцевого розвитку - 17» 

-     кількість членів – 10 

-     керівник Андрій Іваницький 

-     контактні дані керівника – 067-978-62-32 

-     напрямок діяльності – діяльність інших громадських організацій. 

 

17. ГО «МаМагія» 

-     кількість членів – 70 

-     керівник Анастасія Проскура 

-     контактні дані керівника 067 85 93806 

-     напрямок діяльності – включення в повноцінне життя мам, які знаходяться у декретній 

відпустці, або у відпустці по догляду за дитиною, створення умов та можливості обмінюватись 

корисною інформацією, брати участь у різних заходах.  

 

 

СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ГРОМАДИ 
 

Важливим елементом візуального сприйняття громади є його логотип, який відображає 

унікальні особливості громади та вирізняє її поміж інших громад з метою формування та поширення 

позитивного іміджу Слобожанської селищної територіальної громади в Україні та за кордоном, 

підвищення культурного, туристичного, економічного потенціалу громади, залучення потенційних 

інвесторів для вибору Слобожанської селищної територіальної громади, як зручної і привабливої 

для ведення бізнесу території рішенням Слобожанської селищної ради від 20 серпня 2020 року 

№2754-48/VII «Про затвердження логотипу та гасла Слобожанської селищної територіальної 

громади» було затверджено логотип та гасло Слобожанської громади.  

Логотип був розроблений в рамках відкритого творчого конкурсу «Розробка логотипу 

Слобожанської селищної територіальної громади». В результаті проведеного Конкурсу автором 

логотипу – переможця став Леонід Марущак. Виключні майнові права на Логотип належать 

Слобожанській селищній раді. 

 

 



 
 

   З метою правильного та ефективного використання логотипу, уніфікації візуалізованих 

промоційних матеріалів рішенням Слобожанської селищної ради від 15 жовтня 2020 року  

№2911-49/VII «Про затвердження Порядку використання логотипу Слобожанської селищної 

територіальної громади» (далі – Порядок) було затверджено Порядок, котрий регламентує 

правильне використання Логотипу громади, який буде застосований в рекламних, промоційних та 

інших заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу громади в Україні та за кордоном 

завдяки уніфікації візуалізованих офіційних та промоційних матеріалів, вироблення єдиного іміджу 

громади. Використання Логотипу здійснюється на безоплатній основі. 

 

 

 ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТГ 
 

Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку ТГ, на основі аналізу 

результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб громади та можливостей бюджету 

територіальної громади, визначено цілі та пріоритети розвитку ТГ (таблиця 17), які тісно пов’язані 

зі Стратегією розвитку Дніпропетровської області та Стратегічним планом розвитку Слобожанської 

селищної територіальної громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ТГ 

1. ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК ГРОМАДИ 

 

2.СТВОРЕННЯ       

КОМФОРТНИХ УМОВ 

НА ТЕРИТОРІЇ 

ГРОМАДИ 

3.ФОРМУВАННЯ 

СВІДОМОЇ ТА 

АКТИВНОЇ ГРОМАДИ 

4.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ ГРОМАДЯН 

ЦІЛІ  РОЗВИТКУ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ТГ 

1.1. Диверсифікація 

структури місцевої 

економіки. 

1.2. Розвиток 

підприємництва.  

1.3. Створення 

позитивного іміджу 

громади.  

 

2.1. Створення 

системи збору та 

утилізації відходів. 

2.2. Ремонт доріг та 

придорожньої 

інфраструктури.  

2.3. Модернізація 

інфраструктури та 

благоустрій громади.  

2.4. Створення 

енерго- та 

ресурсозаощадливої 

системи 

енергопостачання 

громади.  

3.1. Удосконалення 

відносин у громаді. 

3.2. Розвиток 

громадських 

структур об’єднаної 

громади.  

3.3. Розвиток 

безпечної громади.  

 

4.1. Створення 

сучасної 

освітянської 

інфраструктури. 

4.2. Формування 

культури 

поведінки 

громадян. 

4.3. 

Удосконалення 

системи 

соціальних 

послуг, 

соціального 

захисту 

населення та 

медичної 

допомоги. 

Стратегічний план розвитку  

Слобожанської селищної територіальної громади 
Напрям А  Напрям В  Напрям С  

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ГРОМАДИ 

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ 

УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ  

ФОРМУВАННЯ 

СВІДОМОЇ ТА 

АКТИВНОЇ ГРОМАДИ  

 Напрям D 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ ГРОМАДЯН 

   

План соціально-економічного розвитку  

Слобожанської селищної територіальної громади 

Пріоритет 1  Пріоритет 2  Пріоритет 3  

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ГРОМАДИ 

СТВОРЕННЯ 

КОМФОРТНИХ УМОВ НА 

ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ  

ФОРМУВАННЯ 

СВІДОМОЇ ТА 

АКТИВНОЇ 

ГРОМАДИ  

 Пріоритет 4 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ 

ГРОМАДЯН 

 

 

 


