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РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального 

розвитку 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601, тел. (044) 284-06-95 Е-mail: 

MylkaNM@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Сергію Міхалькову 

foi+request-80488-f0ed1c73@ 

dustup.pravda.com.ua 

 

Шановний пане Сергію! 

  

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального 

розвитку Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш 

запит на отримання публічної інформації від 6 січня 2021 року № б/н стосовно 

надання інформації щодо об’єктів інфраструктури, що було побудовано, 

відремонтовано, добудовано в рамках програми «Велике будівництво» за 

період з 1 січня 2020 року по 1 січня 2021 року та в межах компетенції 

повідомляє. 

У 2020 році Президентом України було ініційовано початок програми 

«Велике будівництво», яка мала забезпечити надання якісних соціальних 

послуг населенню та створення для цього необхідної інфраструктури, зокрема 

будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, закладів дошкільної освіти, 

стадіонів, автомобільних доріг державного та місцевого значення тощо.  

Реалізація програми передбачалась за рахунок різних джерел 

фінансування в межах діючих бюджетних програм державного і місцевих 

бюджетів та перелік проектів формувався за пропозиціями Київської міської та 

обласних державних адміністрацій.  

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 здійснювало моніторинг реалізації проекту «Велике 
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будівництво» (5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів) та щомісяця надавало відповідну 

інформацію Кабінету Міністрів України.  

За інформацією, наданою Київською міською та обласними державними 

адміністраціями, будівельні роботи в період з 1 січня 2020 року по 1 січня 2021 

року було завершено на 315 об’єктах, а саме: загальноосвітні навчальні заклади 

– 114, дошкільні начальні заклади – 100 та об’єкти спорту – 101 (перелік 

додається).   

Крім того зазначаємо, що у разі необхідності отримання додаткової 

інформації, по завершених об’єктах, доцільно звернутися до Київської міської 

та відповідних обласних державних адміністрацій. 

 

Додаток: на 11 арк. в 1 прим. 

 

 

Директор Департаменту Надія БОНДАРЧУК 

 

 

 
 

 

 

 

Подюк Юлія 
Тел. 284-0-673 
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