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Шановний пане Ігоре! 

 

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального 
розвитку Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш 
запит від 16.01.2021 щодо підтримки проекту: «Прибудова до основної будівлі 
спортивної зали комунального закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний 
центр «Країна добра» та повідомляє. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік» Мінрегіон був визначений головним розпорядником коштів бюджетної 
програми «Державний фонд регіонального розвитку». 

Відповідно до Бюджетного кодексу України головний розпорядник 
коштів відповідає, зокрема, за ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, а також організовує та здійснює моніторинг виконання 
бюджетних програм, здійснює оцінку їх ефективності. 

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 
та положення про Міністерство розвитку громад та територій (Мінрегіон), 

зокрема, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із 
відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим 
та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації 
проектів, виконання програм. Також, здійснює моніторинг та оцінку 

результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 
України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів регіонального 
розвитку, підготовку та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів 
України 

В межах своїх повноважень Міністр очолює міністерство та здійснює 
керівництво його діяльністю. Також приймає рішення щодо розподілу 
бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінрегіон. 
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Проект «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра» 
Черкаської обласної ради по вул. Подолинського, 11/1, у м. Черкасах - 

реконструкція будівлі комунального закладу» (далі – Проект) фінансувався у 
2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, касові 
видатки склали 16828,395 тис. гривень. 

За інформацією Черкаської обласної державної адміністрації Проект 
завершено та подані документи для введення об’єкта в експлуатацію. 

 

З повагою 

 

 

 

Директор Департаменту Надія БОНДАРЧУК 

 

 
Вернигор Інна 

Тел. 284-0-662 
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