
 
 

МІНІСТЕРСТВО  
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601, тел. (044) 284-06-77 Е-mail: MylkaNM@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Маргариті Олійник  
foi+request-91161-

745bd336@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна, пані Маргарита! 
Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку 

Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш запит на 
публічну інформацію від 27.08.2021 № ЗПІ-2281, який надійшов до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, стосовно надання інформації щодо 
об’єктів, які реалізуються в Чернівецькій області в рамках програми «Велике 
будівництво» в 2021 році та в межах компетенції повідомляє. 

Проекти, які реалізуються в рамках програми «Велике будівництво» 
визначаються відповідними обласними та Київською міською державними 
адміністраціями та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і 
місцевих бюджетів в межах існуючих програм та інших джерел відповідно до 
законодавства  

У 2021 році Чернівецькою облдержадміністрацією в рамках програми 
«Велике будівництво» визначено 12 проектів будівництва (нове будівництво, 
реконструкція, капітальний ремонт), серед яких 5 проектів шкіл, 4 проекти 
дошкільних навчальних закладів, 2 проекти спортивної інфраструктури та 1 

проект закладу охорони здоров’я.  
За інформацією Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 

28.08.2021 року стан реалізації більшості проектів на стадії завершення. 

Зокрема.  

По проектах будівництва закладів загальної середньої освіти області: 
- по проекту «Реконструкція з добудовою Веренчанської ЗОШ І-ІІІ 

ступеня по вул. Шевченка, 80 в с. Веренчанка Заставнівського району 
Чернівецької області» загальнобудівельні роботи завершено 20.08.2021; 

- по проекту «Реконструкція Їжівської ЗОШ І – ІІ ст. по вул. Штефан чел 
Маре № 154 в с. Їжівці (Урсоя), Сторожинецького району Чернівецької 
області» загальнобудівельні роботи завершено 26.08.2021; 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001898321YÎ
№8/19.4/5154-21 від 30.08.2021

Підписувач Бондарчук Надія Леонідівна
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000005D623100C3299100
Дійсний з 25.02.2021 00:00:00 по 25.02.2023 00:00:00

вн. №1898321

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


2 

 

- по проекту «Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих 
технологій Михалківському ліцеї Сокирянського району Чернівецької 
області» загальнобудівельні роботи завершено 26.08.2021; 

- по проекту «Реконструкція Товтрівської ЗОШ I-III ст. Чернівецької 
області» загальнобудівельні роботи завершено 26.08.2021; 

- по проекту «Реконструкція Старокрасношорської ЗОШ І-ІІ ступенів з 
прибудовою в с. Стара Красношора, вул. Міцкевича, 35, 

Сторожинецького району, Чернівецької області» загальнобудівельні 
роботи заплановано завершити до 15.09.2021; 

по проектах з будівництва дошкільних освітніх закладів області: 
- по проекту «Будівництво дитячої установи на 80 місць в с. Опришени 

Глибоцького району Чернівецької області» загальнобудівельні роботи 
завершено 20.08.2021; 

- по проекту «Реконструкція Селятинського закладу дошкільної освіти по 
вул. Шкільна,1. в с. Селятин Путильського району Чернівецької 
області» загальнобудівельні роботи заплановано завершити до 
15.09.2021; 

- по проекту «Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний 
навчальний заклад по вул. Головна, 105 у с. Колінківці Хотинського 
району» загальнобудівельні роботи завершено 20.08.2021. 

- по проекту «Реконструкція будівлі Грушівського пункту здоров’я 
Волоківської амбулаторії групової практики ЗПСМ Волоківської ОТГ 
по вул. Штефан чел Маре, 51-А в с. Грушівка Глибоцького району 
Чернівецької області під дитячий садочок на дві групи» 
загальнобудівельні роботи завершено 20.08.2021; 

по проектах  будівництва об’єктів спортивної інфраструктури області: 
- по проекту «Реконструкція стадіону вул. І.  Миколайчука, 1 в 

м. Кіцмань Чернівецької області» загальнобудівельні роботи 
заплановано завершити до 01.10.2021; 

- по проекту «Будівництво сільського стадіону в с. Чагор Глибоцького 
району Чернівецької області» загальнобудівельні роботи завершено 
20.08.2021. 

 

       З повагою 

 

Директор Департаменту Надія БОНДАРЧУК 

 

 

 
Анна Кіяшко (044) 590-47-63 
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