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Про розгляд запиту на інформацію  
 
 Обласна державна адміністрація розглянула  Ваш запит на інформацію від 
27.04.2021 та повідомляє наступне.  
        Інвестиційний проект ,,Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів на 172 учні по     
вул. Лісничівка, 19а в с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області”  

реалізовувався за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 
2018-2020 роках. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 березня 2015 року №196 ,,Деякі питання державного фонду 
регіонального розвитку” (в редакції чинній на час проведення конкурсного 
відбору на 2021 рік) календарний план реалізації проєктів будівництва (нове 
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен 
становити від одного до трьох років. Термін реалізації проектів, фінансування 
яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального 
розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних причин не було введено в 
експлуатацію відповідно до календарних планів їх реалізації, за рішенням 
регіональної комісії може бути продовжений до чотирьох років лише за умови, 
що такі проєкти буде реалізовано у поточному році. 
         У зв’язку із вищенаведеним та обмеженим ресурсом коштів державного 
фонду регіонального розвитку передбачений на 2021 рік та значну залишкову 
кошторисну вартість проєкту, за результатами розгляду на засіданні комісії для 
оцінки та відбору інвестиційних проєктів, які можуть реалізуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку при Міністерстві розвитку 
громад та територій України, вищевказаний проєкт не увійшов до переліку 
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проєктів, які фінансуватимуться у 2021 році за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку. 
         Об’єкт ,,Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів на 172 учні по         
вул. Лісничівка, 19а в  с. Шупарка Борщівського району Тернопільської 
області”  профінансовано в сумі 18300,884 тис. гривень, на даний час 
знаходиться у стадії ,,незавершене будівництво”. 

          

 

Перший заступник  
голови адміністрації                                                                 Ігор ДЕМ’ЯНЧУК 
 
Галина Махинка 52 00 76 


