Перелік відібраних інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку у 2016 році в Черкаській області
№
п/п

Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх
місцезнаходження

Кошти ДФРР,
тис. грн.

2

3
69 814,668

1
Передбачено області
1
2
3

Підготовка фахівців з місцевого розвитку
Оновлення флюропарку Черкаської області для розширення доступу та підвищення якості
та ефективності виявлення патології органів грудної клітки в першу чергу серед
неорганізованого сільського населення
Придбання медичного обладнання для перинатального центру КЗ "Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси

445,050
13875,000
10625,000

4

Обладнання для проведення фестивалів в Черкаській області КЗ «Черкаська обласна
філармонія Черкаської обласної ради»

2192,671

5

Реконструкція з переплануванням частини виробничих приміщень колишньої тютюнової
фабрики під багатофункціональну спортивну залу дитячо-юнацької спортивної школи по
вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси

7473,164

6
7
8
9

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
Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання м. Золотоноша
Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаська, 54 в м.
Золотоноша Черкаської області
Реконструкція котельні на твердому паливі Канівської загальноосвітньої школи
І - ІІІ
ступенів №1 Канівської міської ради Черкаської області по вул. 1 Травня, 72

Поліпшення надання освітніх послуг Зорівською загальноосвітньою школою (утеплення
10 фасаду, придбання обладнання та меблів в кабінети фізики, хімії, лінгафонний,
методичний)
Реконструкція теплогенераторної з розширенням та встановленням двох твердопаливних
11 котлів загальною потужністю 0,85 Мвт в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в м. Кам’янка, Черкаської
області
Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення роботи структурних підрозділів
12
об’єднаної Мокрокалигірської територіальної громади
Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення роботи структурних підрозділів
13
об’єднаної Єрківської територіальної громади
Створення інформаційно-культурного центру об'єднаної територіальної громади на базі
14
Мокрокалигірської сільської бібліотеки
15

Капітальний ремонт в приміщенні дитячого садочка смт. Єрки Катеринопільського району
Черкаської області (заміна вікон та дверей за енергозберігаючими технологіями)

Створення реабілітаційного центру для учасників АТО та осіб з обмеженими фізичними
16 можливостями на базі Мокрокалигірської АЗПСМ та придбання медичного обладнання і
апаратури для медичних закладів об'єднаної територіальної громади

10107,933
3784,200
5898,590
1421,717

601,314

1021,961
209,88
209,88
179,10
454,684

276,237

1

2
Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Лисянській
17 загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів по вул. Котовського, 10 в смт. Лисянка Лисянського
району Черкаської області
Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Лисянській центральній
18 районній лікарні по вул. Петровського, 51 в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської
області
19 Будівництво водогону в селищі Верхнячка Христинівського району (ІІ- черга)
Капітальний ремонт недіючої групи ДНЗ в с. Білозір’я Черкаського району Черкаської
області
Придбання офісних меблів для забезпечення роботи структурних підрозділів об’єднаної
21
Білозірської територіальної громади
Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення роботи структурних підрозділів
22
об’єднаної Білозірської територіальної громади
Реконструкція дошкільного навчального закладу "Веселка" в с. Леськи Черкаського
23
району Черкаської області
20

24 Капітальний ремонт вхідної групи будівлі сільської ради в с. Білозір’я, Черкаського району

3
835,717

2001,000
1648,062
305,451
111,870
269,100
2768,746
229,167

25

Будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та
додаткового водогону для збільшення пропускної здатності у м. Чигирин

914,074

26

"Вирішимо проблему разом" – як приклад вдалого співробітництва територіальних громад
Чигиринського району в сфері надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

1955,100

Нерозподілений залишок

0,000

