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Шановний пане Вікторе! 
 

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального 

розвитку Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваші 
запити на публічну інформацію від 14.12.2020 б/н та від 15.12.2020 б/н щодо 

надання інформації стосовно стану завершення проектів, що реалізовуються в 
рамках програми «Велике будівництво»  та в межах компетенції повідомляє. 

На виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України 
Д. Шмигаля від 20.05.2020 № 20394/1/1-20 до листа Офісу Президента 
України від 15.05.2020 № 01-01/299 про надання інформації за результатами 
робочої поїздки до Закарпатської області 09.05.2020 Міністерство розвитку 
громад та територій України здійснює моніторинг реалізації проекту «Велике 
будівництво» (5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів) та щомісяця надає відповідну 
інформацію Кабінету Міністрів України. 

За інформацією, наданою Київською міською та обласними державними 
адміністраціями станом на 17.12.2020, будівельні роботи завершено на 85 
об’єктах дошкільних навчальних закладів (до кінця 2020 року  планується 
завершити роботи на 100 об’єктах) та 92 об’єктах спорту (до кінця 2020 року  
планується завершити роботи на 100 об’єктах).  

Щодо реалізації проектів з реконструкції, капітального ремонту 
приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних 
округах, що реалізуються в рамках програми «Велике будівництво» 

повідомляємо. 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001784093mÎ
№7/19.5/20287-20 від 21.12.2020

Підписувач БОНДАРЧУК НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА
Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000DB4727000DC49901
Дійсний з 22.06.2020 11:55:12 по 22.06.2021 23:59:59

вн. №1784093

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 612 «Деякі 
питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров’я у госпітальних округах» затверджено Порядок та умови надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з 
реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних 
закладах охорони здоров’я у госпітальних округах (далі – субвенція, Порядок 
та умови), головним розпорядником якої є Мінрегіон.  

За рахунок субвенції наказами Мінрегіону затверджено до фінансування  
200 приймальних відділень на яких на сьогоднішній день здійснюються  
будівельні роботи. За інформацією, наданою Київською міською та обласними 

державними адміністраціями станом на 17.12.2020, будівельні роботи 
завершено на 16 об’єктах.     

Разом з тим зазначаємо, що наразі існують об’єктивні причини, які не 
дозволяють забезпечити завершення будівельних робіт до кінця поточного 
року на окремих об’єктах з реконструкції, капітального ремонту приймальних 
відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах.  

Зокрема, поширення захворюваності населення на території України на 
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та неможливість виконання будівельних робіт в лікарнях, які надають 
медичну допомогу таким пацієнтам 24/7 та спроможність замовників 
реалізувати проекти в умовах, що склалися в країні.  

Таким чином, стан завершення реалізації проектів з реконструкції, 
капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров’я у госпітальних округах буде залежити як від спроможності громад 
забезпечити завершення запланованих будівельних робіт, так і від 
об’єктивних обставин, спричинених поширенням захворюваності населення 
на території України на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 

 

 

 

Директор Департаменту Надія БОНДАРЧУК 

 

 

 

Подюк Юлія 
Тел. 284-0-673 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001784093mÎ
№7/19.5/20287-20 від 21.12.2020

Підписувач БОНДАРЧУК НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА
Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000DB4727000DC49901
Дійсний з 22.06.2020 11:55:12 по 22.06.2021 23:59:59

вн. №1784093


