
Микола 
Бакшеєв

Звіт міського голови



Шановна громадо!

Добігає кінця 2021 рік, час підбивати підсумки. 
Цей рік мав свої виклики та особливості, які вплинули на

життя громади, країни та світу. Після об’єднання громад у 
нас збільшилися можливості, але й додалося багато

викликів. 
Про наші здобуття я розповім вам сьогодні.



МЕДИЦИНА
залучено коштів – 38,9 млн грн
місцевий бюджет – 1,3 млн грн
власні кошти ЦРБ – 1,5 млн грн

Крім того, на поточну діяльність двох 
лікарень з місцевого бюджету 
виділено 4,5 млн грн



Сучасний апарат
комп’ютерної
діагностики
10 млн грн
(томограф)



Чотири апарати
штучної
вентиляції легень
(~ 5 млн грн)



Реконструкція лінії
медичного
газопостачання -
станція генерації
кисню
(4 млн грн)



Дизельний генератор
для резевного енерго-
забезпечення лікарні
(830 тис. грн)



Відеосистема для
гастро-, колоно-
та бронхоскопії
(2 млн грн)



Медичне
обладнання для
відділення
паліативної
допомоги
(2,3 млн грн)

за підтримки фонду
Кусаноне



Апарат УЗД 
експертного класу

(1,5 млн грн)
За кошти

Харківської 
обласної ради, 

Первомайської та
Біляївської громад



Обладнання
«холодового ланцюга»

зберігання вакцин
(685,3 тис.грн)



Термореновація
будівлі
поліклініки
(11,3 млн грн)



Ремонт приміщення
для встановлення
апарату КД 
(томографу)

Місцевий бюджет -
700 тис.грн



Відкрито сучасний
медичний тренінговий
центр, проведено
тренінги, закуплено
обладнання та
тренажери
(490,0 тис.грн)



СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 
НАСЕЛЕННЮ

залучено коштів – 2,6 млн грн



Комп’ютерна техніка
та офісне обладнання
для Управління
соціального захисту
(700,0 тис.грн)



Технічні засоби
реабілітації для
Територіального
центру
(246 тис.грн)



Обладнання для
Територіального центру: 
офісні меблі, кімнатні меблі, 
комп’ютерна техніка, 
холодильники, телевізори, 
велосипеди, місце перукаря
(1,4 млн грн)



Мобільний підйомник для
маломобільних людей для
Територіального центру

(250 тис.грн)



В рамках співпраці з 
Міністерством придбано
для переселенців:
- трикімнатну квартиру
- дві двокімнатні квартири
(632,0 тис.грн)



ОСВІТА
залучено коштів – 12,2 млн грн
місцевий бюджет – 3,4 млн грн



Ліцей № 7  
капітальний ремонт покрівлі (3,6 млн грн)



Ліцей №7 
заміна вікон, 

заміна вхідних дверей
(8,4 млн грн,

в т.ч.
місцевий бюджет

1,7 млн грн)



ДНЗ 14 
утеплення цоколю, 

заміна освітлення 
на led-лампи

(438,1 тис.грн)



Первомайський ліцей №3
Реконструкція другого етапу: 
утеплення фасаду та цоколю
(1,6 млн грн)



Придбано шкільний
автобус
(1,9 млн грн, в т.ч. з 
місцевого бюджету 0,6
млн грн)



Меблі, 
комп'ютерна
техніка, засоби
навчання,
обладнання
НУШ - 515,2 
тис.грн
з місцевого
бюджету
51,5 тис.грн



Системa-відео
конференцзв’язку
для проведення
онлайн-заходів
(100 тис. грн)



Встановлення
системи

автоматичної
протипожежної

сигналізації у 
закладах 

дошкільної освіти
№14, №16

(500 тис.грн) 



Роботи з облаштування харчоблоків ліцеїв
№ 5, 6, 7  (302,5 тис.грн)



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО

17,8 млн грн
в т.ч. з місцевого бюджету – 8,8 млн грн



Реконструкція
перехрестя
вул.Харківська
- вул.Соборна
(9,0 млн грн)



Виконано
поточний ремонт
доріг
(1,6 млн грн)



Придбання
навантажувача з 
бортовим
поворотом
(1,9 млн грн)



Капітальний ремонт
водопроводу в 
с.Ржавчик
(1,1 млн грн)



Приватизація майна
Продано 2 об’єкта малої приватизації.
Отримано до міського бюджету кошти

в сумі 1,1 млн грн



Розроблена ПКД по об’єкту
«Реконструкція
електропостачання головної
каналізаційної насосної станції в 
м.Первомайський Харківської
області»



Розроблено ПКД на 
капремонт вулиць міста 
Первомайський:
просп.40 років Перемоги
просп.Культури
вул.Космонавта Комарова 
вул.Кіндратьєва  
вул.Польова



Розроблено ПКД на
капремонт частини 
дорожнього покриття:

вул.Спортивна
вул.Світанкова
вул.Слобожанська



Облаштовано 26 
контейнерних
майданчиків.
Переведено на 
роздільний збір відходів 
40 житлових будинків 
третього та шостого 
мікрорайонів



АДМІНПОСЛУГИ



Закуплено
обладнання для
видачи паспортів
громадянина України
в формі ID-картки та
закордонного
паспорта
(300,0 тис.грн)



підключено
адміністраторів до
автоматизованої
системи ДЗК та 
програмного
комплексу
«Соціальна громада»



Встановлено робоче місце
відвідувача для отримання
електронних послуг, 
організовано шерінг
документів через Дію



КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ



Проведено фестиваль
«Олексіївська фортеця»

обласний бюджет
1,1 млн грн
місцевий бюджет
450 тис.грн



В рамках проєкту придбано:

• Намети-шатри «Зірка» -
6 одиниць;

• Намети ярмаркові –
20 одиниць;

• Меблі складні для 
проведення заходів;

• Цифрові верстати (фрезер 
та лазер);

• 3D-принтер;
• Швейне обладнання та 

приладдя для майстерні.



TourDeFort
веломаршрут
фортецями
Слобожанщини
Загальна
протяжність 850 
км. Охоплює 15 
громад та 105 
населених пунктів
(481 тис.грн)



СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДОЮ



Проєкт “Модернізація
освітнього простору та

зони відпочинку на
подвір'ї ліцею №6”:

вуличні світильники на
сонячних батареях, 

лави та урни для сміття
(49,1 тис.грн)



Проєкт «Фігури для
скейт парку»
(49,9 тис.грн)



Реалізовано 2 
проєкти з 
встановлення 8 
вуличних ліхтарів на
сонячних батареях на
½ м-ні та саду-парку
біля ПК “Хімік”
(97,0 тис.грн)



Святкування 30 років 
незалежності України



Загалом, окрім коштів місцевого
бюджета, на потреби громади в 
цьому році було залучено 67 млн
грн з інших джерел



Дякую за увагу!


