Оголошення
про відібрані проекти, які можуть бути профінансовані
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році
25 лютого за підсумками оцінювання регіональною комісією
попередньо відібрано 16 проектів регіонального розвитку, з них: 2 перехідні
проекти та 14 проектів, які пройшли попередній конкурсний відбір.
Перехідні проекти:
1. Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси –
будівництво;
2. Комплексний капітальний ремонт будівлі легкоатлетичного манежу
та благоустрій території стадіону „Юність“ Смілянської дитячо-юнацької
спортивної школи „Олімп“ за адресою: вул. Мічуріна, 43, м. Сміла
Черкаської області.
Проекти, які пройшли попередній конкурсний відбір:
1. Будівництво стадіону обласної спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102
в м. Черкаси – (73.3333 бали);
2. Реконструкція будівлі комунального закладу „Черкаський
навчально-реабілітаційний центр „Країна добра Черкаської обласної ради“
за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Подолинського, 11/1 –
(72.1429 бали);
3. Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи
по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області – (72 бали);
4. Капітальний ремонт спортивного комплексу комунального закладу
„Кам’янський ліцей №1 Кам’янської міської ради“ по вул. Героїв Майдану,
47 м. Кам'янка, Черкаської обл. – (71.6667 бали);
5. Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим
покриттям розміром 60x40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами
та освітленням) у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29
Черкаської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Карбишева, 5
м. Черкаси – (71.6667 бали);
6. 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, яка сталася 01.07.2015
в приміщенні театру. ІІ черга – (71.25 бали);
7. Капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі Жашківської
спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням окремих предметів
Жашківської міської ради в м. Жашків Черкаської області – (70.8333 бали);

8. Капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних
доріжок районного ФОСК „Колос“ по вул. 1-го Травня,25а, м. Городище,
Черкаської області – (70.8333 бали);
9. Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області – (67.5 бали);
10. Капітальний ремонт з утепленням фасаду, заміною вікон
на енергозберігаючі та дверей Маньківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Маньківської
районної ради Черкаської області за адресою вул. Благодатна, 3
смт Маньківка в рамках проекту „Термомодернізація Маньківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Маньківської районної ради Черкаської області“ –
(66.25 бали);
11. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу „Колосочок“
з проведенням енергоефективних заходів в с. Жаботин, Кам'янського району,
Черкаської області – (66 бали);
12. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) опорного
навчального закладу „Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“
Білозірської сільської ради за адресою: вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я
Черкаського району Черкаської області – (64.1667 бали);
13. Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд „Закладу
дошкільної освіти №3 „Зірочка“ Шполянської міської ради об’єднаної
територіальної громади Черкаської області“ із застосуванням заходів
теплореновації (заміна дверей та покрівлі) – (63 бали);
14. Капітальний ремонт комунального закладу „Кам’янський ліцей №1
Кам’янської міської ради Черкаської області“ по вулиці Героїв Майдану,
18-А в м. Кам’янка – (61 бал).

