ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ВІДІБРАНІ ПРОЕКТИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРОФІНАНСОВАНІ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ У 2018 РОЦІ
18 травня за підсумками сумарного оцінювання регіональною комісією
попередньо відібрано 26 проектів регіонального розвитку. Із передбачених
області коштів, 76 % спрямовані на проекти, які відповідають Стратегії
розвитку Черкаської області та Плану її реалізації на період
2018-2020 роки. Також, порівняно з минулим роком суттєво збільшилася
кількість проектів з підтримки об’єднаних територіальних громад,
у 2018 році їх буде 9. Відповідно до вимог чинного законодавства дотримано
всі квоти (не менше 10%), а саме: розвиток спортивної інфраструктури −
16,3%, енергоефективність навчальних та медичних закладів − 10,7%.
Крім відібраних проектів області, до Мінрегіону направлено проекти,
які фінансувалися у 2017 році та є перехідними на цей рік.
Передбачений області обсяг коштів ДФРР розподілений повністю.
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Перехідні проекти:
Першочергові аварійно-відбудовні роботи, пов’язані з ліквідацією
наслідків надзвичайної ситуації, що склалася внаслідок пожежі
01.07.2015 в приміщенні Черкаського академічного обласного
українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка
по бульв. Шевченка, 234, у м. Черкасах (кредиторська заборгованість);
Реконструкція Черкаського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по бульв. Шевченка,
234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
техногенного характеру внаслідок пожежі;
Будівництво водогону села Велика Севастянівка Христинівського
району;
Реконструкція адмінбудівлі (літ. А ″- І ) обласної спеціалізованої дитячоюнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою
другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська,
102 в м. Черкаси;
Відібрані проекти:
Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою сільських
населених пунктів Черкаської області. ІІ етап;
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення від ТП-368(Л-1,Л-2),
ТП-816 (Л-1), по вул. Грушевського, вул. Дорошенка, вул.Симоненка,
вул. Козацька, вул. Сагайдачного, вул. О.Вишні та вул. Щорса
в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області;
Організація виробництва паливних пелет для забезпечення котелень
та топочних бюджетних установ Білозірської сільської ради паливом
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власного виробництва шляхом розширення діяльності КП Білозірської
сільської ради;
Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу
„Сонечко“ с. Пляківка Ревівської сільської ради Кам'янського району
Черкаської області;
Реконструкція спального корпусу Ліплявського навчально-виховного
комплексу „Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа I-III
ступенів Канівської районної ради с. Ліпляво, Канівського району,
Черкаської області“ за адресою: с. Ліпляво, вул. Гайдара, 90,
Канівського району, Черкаської області;
Капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ №5 „Калинка“ (групи
„Зірочка“ та „Барвінок“) по вул. Лебединська, 46а м. Шпола Черкаської
області;
Реконструкція будівлі Ротмістрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області (утеплення
фасадів, заміна вікон та вхідних груп);
Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП „Аеропорт
Черкаси Черкаської обласної ради“ по вул. Смілянська, 168
у м. Черкаси;
Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу
„Барвінок“ с. Куцівка, Смілянського району Черкаської області
з впровадженням енергозберігаючих заходів (утеплення фасадів, заміна
вікон та вхідних груп);
Капітальний ремонт даху з впровадженням енергоефективних заходів
поліклінічного відділення Кам'янської центральної районної лікарні
по вул. Покровська 90, м. Кам'янка Черкаської області;
Капітальний ремонт по проведенню термомодернізації будівлі
поліклінічного відділення Кам'янської центральної районної лікарні
по вул. Покровська 90, м. Кам'янка Черкаської області;
Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Центральна
в с. Мельниківка Смілянського району Черкаської області;
Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища
на р. Тясмин;
Капітальний ремонт господарського блоку, вул. Комарова, 1
Катеринопільської центральної районної лікарні Черкаської області;
Технічне переоснащення теплогенераторної ДНЗ „Світлячок“
по вул. Незалежності, 226 в с. Руська Поляна Черкаського району
Черкаської області;
Реконструкція будівлі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи
„Вулкан“ Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси,
вул. Благовісна, 170;
Капітальний ремонт приміщень вул. Семена Палія 5 в м. Сміла
Черкаської області;
Капітальний ремонт фасаду міського будинку культури в м. Сміла
вул. Свердлова (Соборна), 100 (коригування ІІ етап);

19. Реконструкція приймального відділення під приймально-діагностичне
відділення Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2
м. Сміла, Черкаської області;
20. Капітальний ремонт по проведенню термомодернізації будівлі
Флярківського сільського клубу, с. Флярківка Кам'янського району
Черкаської області;
21. Капітальний ремонт системи опалення будівлі школи І-ІІІ ступенів №2
по вул. Невського, 9, м. Сміла Черкаської області;
22. Капітальний ремонт покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу
№27 по вул. Б. Хмельницького, 53 в м. Сміла Черкаської області;
23. Реконструкція мережі опалення п'ятиповерхової будівлі Смілянської
ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2 м. Сміла, Черкаської
області;
24. Реконструкція інфекційного відділення Смілянської міської лікарні
по вул. 60-річчя СРСР (Героїв Холодноярців), 82 в м. Сміла Черкаської
області;
25. Капітальний ремонт з термомодернізації приміщення Комунального
підприємства „Фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс „Атлант“
Кам'янської районної ради за адресою: Черкаська область, м. Кам'янка,
вул. Героїв Майдану, 48;
26. Будівництво мініфутбольного майданчика з синтетичним покриттям
(штучна трава) на території Жаботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів по вул. Шкільна, 10, с. Жаботин Кам'янського району
Черкаської області.

