
ФОРМА 

інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку,  

що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ 

РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО 

ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку, що може 

реалізовуватися за 

рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку 

(далі - проект) 

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15  

в м. Черкаси – будівництво 

Код адміністративно-

територіальної одиниці з 

класифікатора об’єктів 

адміністративно-

територіального устрою 

України, де здійснюється 

реалізація проекту 

7100000000 

Заявник (найменування 

центрального/місцевого 

органу виконавчої влади, 

органу виконавчої влади 

Автономної Республіки 

Крим / органу місцевого 

самоврядування / агенції 

регіонального розвитку) 

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної 

державної адміністрації 

Номер та назва 

технічного завдання, на 

виконання якого 

реалізовується проект 

1.16.  

Створення обласного центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф 

Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає проект 

Ціль 2: Територіальна соціально-економічна інтеграція  

і просторовий розвиток.  

Пріоритетний напрям: створення умов для формування 

здорового населення. 

Завдання: Модернізація системи екстреної (швидкої) 

медичної допомоги в регіонах, зокрема шляхом утворення 

центрів екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного  

та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) 

медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги, централізованих оперативно-

диспетчерських служб екстреної медичної допомоги. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Номер і назва завдання з 

відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

1.3.2. Покращення доступності та якості послуг,  

що надаються органами державної влади та місцевого 

самоврядування 

Період реалізації 

проекту (з (місяць, рік) до 

(місяць, рік)) 

Квітень 2019 року – грудень 2021 року 

Загальна кошторисна 

вартість проекту, тис. грн 

59 100,379 

Очікуваний обсяг 

фінансування проекту з 

державного фонду 

регіонального розвитку 

(далі - ДФРР), тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

19 902,439 30 426,675  50 329,114 

Обсяг співфінансування 

проекту з місцевого 

бюджету, тис. грн 

1 рік 2 рік  Разом 

2 266,938 3 380,742  5 647,680 

Обсяг співфінансування 

проекту з інших джерел 

(зазначити), тис. грн 

2 рік 3 рік  Разом 

- -  - 

Назва регіону, в якому 

реалізовується проект 

Черкаська область 

Назва району, в якому 

реалізовується проект 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

заявника 

Кошова Лариса Миколаївна 

Телефон, e-mail заявника тел./факс: (0472) 37-93-39 

02012378@mail.gov.ua 

Посада, прізвище, ім’я, 

по батькові відповідальної 

за реалізацію проекту 

особи 

Головний спеціаліст відділу організації надання медичної 

допомоги дорослому населенню матерям та дітям 

управління охорони здоров’я Черкаської обласної 

державної адміністрації Продайвода Олена Володимирівна 

Телефон, e-mail 

відповідальної за 

реалізацію проекту особи 

тел./факс: (0472) 37-93-39 

02012378@mail.gov.ua 

 

 

 

 

Начальник Управління охорони здоров’я 

Черкаської обласної державної адміністрації       Лариса КОШОВА 
 

М. П. 
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II. ЗМІСТ ПРОЕКТУ 

I. Реєстраційна картка проекту стор. 1 

II. Зміст проекту стор. 3 

III. Проект стор. 4 

1. Анотація проекту стор. 4 

2. Детальний опис проекту стор. 6 

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект стор. 6 

2.2. Мета і завдання проекту стор. 7 

2.3. Основні заходи проекту стор. 8 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту стор. 9 

2.5. Кількісні та які сні показники результативності проекту стор. 10 

2.6. Інновації проекту стор. 10 

IV. Бюджет проекту стор. 11 

1. Загальний бюджет проекту стор. 11 

2. Розклад бюджету за статтями видатків стор. 11 

3. Очікувані джерела фінансування стор. 12 

4. Розрахунок вартості проекту стор. 12 

V. Додатки стор. 12 
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III. ПРОЕКТ 
 

1. Анотація проекту. 

Забезпечення населення безоплатною, своєчасною та ефективною 

медичною допомогою при станах, що загрожують життю людини (екстреною 

медичною допомогою), є одним з найважливіших завдань системи охорони 

здоров’я будь-якої сучасної держави. 

Механізм організаційно – правового забезпечення населення екстреною 

медичною допомогою закріплено у Законі України „Про екстрену медичну 

допомогу“, який набрав чинності з 01.01.2013. 

У Черкаській області екстрена медична допомога на догоспітальному етапі 

населенню області надається комунальним некомерційнтим підприємством 

„Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради“ (далі – КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“). Установу 

створено у 2013 році у місті Черкаси. 

КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“ входить до мережі надання публічних сервісів 

та послуг Черкаської області, як заклад швидкої медичної допомоги. 

На цей час установа розміщена та працює в орендованих, розгалужених  

по місту Черкаси приміщеннях недостатньої площі та в неналежних умовах,  

що потребує негайного вирішення для збереження кадрового персоналу  

та залучення молодих медичних кадрів. 

Черкащина – один із небагатьох регіонів, який не має централізованої 

оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф через відсутність необхідного програмно-апаратного устаткування  

та належного приміщення для її розміщення. Наявність такої служби 

обумовлює маршрутизацію всіх вхідних дзвінків на номер „103“ у центральну 

диспетчерську області, електронну обробку та передачу даних про виклик  

та про пацієнта на планшет (смартфон) безпосередньо на бригаду швидкої 

медичної допомоги, логістичий супровід виїзду бригади на місце події, надання 

медичної допомоги та, за необхідності, шпиталізацію пацієнта. 

Наразі в Черкаській області реєстрація викликів екстреної медичної 

допомоги, зокрема під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації  

їх наслідків, забезпечується 22 диспетчерськими, які розгалужені по всій 

області та закріплені за п’ятьма станціями швидкої медичної допомоги  

(далі – ШМД), які є філіями установи, а саме: Черкаська, Смілянська, Уманська, 

Звенигородська та Лівобережна. Зазначене значно ускладнює оперативне 

управління бригадами ШМД та направлення до пацієнта саме найближчої 

бригади ШМД для надання екстреної медичної допомоги, а також управляти 

силами та засобами екстреної медичної допомоги в повсякденних умовах  

та під час виникнення надзвичайних ситуацій. 

Проект стосується покращення якості надання екстреної медичної 

допомоги медичними працівниками КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“ майже  

1 300 000 населення Черкаської області. 
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Однією із цілей даного Проекту є будівництво центральної оперативно-

диспетчерської служби в головному корпусі КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“  

за виготовленим проектом для об’єднання усіх служб установи разом в одній 

будівлі та на одній території, що надасть можливість: 

централізувати виклики для надання медичної допомоги жителям всієї 

області, оперативно управляти силами та засобами екстреної медичної 

допомоги в повсякденних умовах та під час виникнення надзвичайних ситуацій, 

як це здійснюється майже в усіх регіонах України; 

налагодити ефективну комунікацію усіх служб установи, збереження 

медикаментів та медичних виробів, зокрема обласного недоторканого резерву 

на випадок надзвичайної ситуації; 

покращити якість надання екстреної медичної допомоги на Черкащині  

і забезпечить її належне функціонування відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Загальна кошторисна вартість об’єкта становить 59 100,379 тис. грн.  

За інформацією Департаменту містобудування, архітектури, будівництва  

та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної 

адміністрації протягом 2017-2018 років по об’єкту профінансовано за рахунок 

коштів місцевого бюджету на суму 1 021,587 тис. грн, а саме:  

- у 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію об’єкта  

на суму 571,587 тис. грн;  

- у 2018 році, враховуючи вимоги до облаштування централізованої 

оперативно-диспетчерської служби щодо постійного та безперебійного 

забезпечення зв’язку з всіма операторами мобільного зв’язку  

і ПАТ „Укртелеком“ за єдиним телефонним номером „103“ в Черкаській 

області, проведено корегування проектно-кошторисної документації об’єкту  

на суму 450,000 тис. грн.  

У зв’язку з обмеженими можливостями місцевих бюджетів реалізувати 

проект без державної підтримки неможливо. Загальна вартість інвестиційного 

проекту „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси – будівництво“  

на 2019-2021 роки становить 58 078,792 тис. грн.  

У 2019 році розпочато реалізацію інвестиційного проекту „Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради  

по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси – будівництво“. У рамках зазначеного проекту 

виділено кошти з державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) у сумі  

15 300,00 тис. грн, також виділено з бюджету Черкаської області –  

1 700,00 тис. грн.  

Касові видатки по об’єкту станом на 01.01.2020 становили  

2 101,99791 тис. грн, з них: за рахунок коштів ДФРР – 1 891,79751 тис. грн  

та співфінансування проекту за рахунок коштів обласного бюджету – 

210,2004 тис грн. 

Наразі по об’єкту будівництва виконано будівельно-монтажні роботи 

підрядною організацією на суму 2 101,99791 тис. грн, а саме виконані такі роботи: 
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- зовнішні мережі дощової каналізації; 

- земляні роботи (улаштування котловану та залізобетонних паль 40 шт.) 

Для продовження реалізації інвестиційного проекту протягом  

2020-2021 років необхідно передбачити в державному фонді регіонального 

розвитку кошти в сумі 50 329,114 тис. грн. Співфінансування з місцевих 

бюджетів буде становити 5 647,680 тис. грн.  

Таким чином, протягом 2020 року необхідно передбачити кошти в сумі 

22 169,377 тис. грн, з них коштів ДФРР – 19 902,439 тис. грн та коштів 

місцевого бюджету – 2 266,938 тис. грн; протягом 2021 року необхідно 

передбачити кошти в сумі 33 807,417 тис. грн, з них коштів ДФРР –  

30 426,675 тис. грн та коштів місцевого бюджету – 3 380,742 тис. грн. 

Співвиконавцями проекту є генеральна підрядна організація:  

директор Ігор Іванович Хоменко ТОВ „БТК-ЛАД ПЛЮС“. 
 

2. Детальний опис проекту. 

У рамках інвестиційного проекту „Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15  

в м. Черкаси – будівництво“, що буде реалізований за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку в 2019-2021 роках в Черкаській 

області, планується побудувати головний корпус КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“ 

 з єдиною централізованою оперативною диспетчерською за адресою: 

вул. Академіка Корольова, 15, у м. Черкаси, а також закупити та ввести  

в експлуатацію обладнання централізованої диспетчерської служби екстреної 

медичної допомоги, яке буде встановлене на балансі КНП „ОЦЕМД  

та МК ЧОР“. 

Облаштування єдиної централізованої диспетчерської дозволить  

КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“ оперативно управляти силами та засобами 

екстреної медичної допомоги в повсякденних умовах та під час виникнення 

надзвичайних ситуацій, які розгалужені по всій області та закріплені за п’ятьма 

станціями швидкої медичної допомоги: 

- Черкаська станція ШМД; 

- Смілянська станція ШМД; 

- Лівобережна станція ШМД; 

- Звенигородська станція ШМД; 

- Уманська станція ШМД. 

У проекті застосовується інноваційний підхід, спрямований на створення 

централізованої диспетчерської служби для системи екстреної медичної 

допомоги області. Проект дасть можливість централізувати виклики  

для надання медичної допомоги жителям всієї області, як це здійснюється 

майже в усіх регіонах України.  
 

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект. 

Наявні в Україні середні показники смертності від впливу зовнішніх 

причин становлять 130-135 осіб на 100 тис. населення, що у 3-5 разів вище,  
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ніж у розвинутих європейських країнах. При цьому в Україні близько 

24 % постраждалих помирають у лікарнях, а 76 % – поза їх межами, на місці 

настання невідкладного стану чи на шляху до лікарні, тоді як у розвинутих 

країнах 72 % постраждалих помирає в лікарнях. 

Розв’язання цієї проблеми для України є одним з найактуальніших завдань 

реформи системи охорони здоров’я в цілому. Тому своєчасне прибуття бригади 

ШМД до хворого або постраждалого дасть можливість якнайшвидше 

госпіталізувати пацієнта до закладу охорони здоров’я для надання 

кваліфікованої медичної допомоги та виконання умови так званої «золотої 

години». Наразі в області наявні 22 диспетчерські, що ускладнює оперативне 

управління бригадами ШМД та направлення до пацієнта саме найближчої 

бригади ШМД для надання екстреної медичної допомоги. 

Проект буде реалізовано на території м. Черкаси, вул. Академіка 

Корольова, 15. 

Інвестиційний проект включено до Програми економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради 

від 18.12.2018 № 28-1/VІІ.  

Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року, Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період  

до 2020 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 05.03.2015  

№ 38-1/VІ, а також Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області  

на період 2018 – 2020 років, який затверджений рішенням обласної ради  

від 22.12.2017 № 19-8/VІІ. 

Цільовими групами проекту є жителі Черкаської області. 
 

2.2. Мета і завдання проекту. 

Метою проекту є потреба в наближенні екстреної медичної допомоги  

до пацієнтів в розрізі зменшення нормативу прибуття бригади ШМД  

до пацієнта чи постраждалого при надзвичайній ситуації. Наразі постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1119 „Про норматив 

прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події“ 

установлено, що норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної 

допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, 

становлять у містах – 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста –  

20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера оперативно-

диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф.  

Формування централізованої оперативно-диспетчерської служби  

у Черкаській області дозволить КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“ приймати, 

обробляти та передавати виклик у електронному вигляді бригаді ШМД у більш 

короткий термін, що в свою чергу дозволить скоротити час виїзду на місце 

події. Незалежно від того, чи перебуває пацієнт у місті, чи селі, мусить бути  

8-хвилинний стандарт доїзду бригади ШМД. Кожен пацієнт заслуговує  

на якісну, та головне вчасну першу медичну допомогу. 
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Завданням проекту є продовження будівництва головного корпусу  

КНП „ОЦЕМД та МК ЧОР“ з єдиною централізованою оперативною 

диспетчерською служби екстреної медичної допомоги для налагодження 

ефективної комунікації усіх служб установи, збереження медикаментів  

та медичних виробів, зокрема обласного недоторканого резерву на випадок 

надзвичайної ситуації, придбання та монтаж устаткування для єдиної 

централізованої диспетчерської. 
 

2.3. Основні заходи проекту. 

Перелік заходів проекту: 

• Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги  

та медицини катастроф (зовнішнє електропостачання; зовнішні мережі  

та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання  

та газопостачання); 

• Благоустрій території; 

• Закупівля та введення в експлуатацію обладнання централізованої 

диспетчерської служби екстреної медичної допомоги області. 

Громадська оцінка ефективності досягнутих результатів буде проводитися 

на підставі відгуків жителів області та персоналу, який працюватиме в центрі. 

Проектно-кошторисна документація по об’єкту відкоригована  

і затверджена наказом Департаменту містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної 

адміністрації від 09.01.2019 № 1 „Про перезатвердження проектної 

документації“. 

Загальна кошторисна вартість об’єкта становить 59 100,379 тис. грн.  

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації  

ДП „Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба 

Української державної будівельної експертизи“ ДП „Укрдержбудекспертиза“  

у Черкаській області від 24.07.2018 № 24-0202-18. 

Станом на 01.01.2020 касові видатки та фактичне виконання по об’єкту 

становлять 3 123,585 тис. грн.  

- у 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію об’єкта  

на суму 571,587 тис. грн;  

- у 2018 році, враховуючи вимоги до облаштування централізованої 

оперативно-диспетчерської служби щодо постійного та безперебійного 

забезпечення зв’язку з всіма операторами мобільного зв’язку  

і ПАТ „Укртелеком“ за єдиним телефонним номером „103“ в Черкаській 

області, проведено корегування проектно-кошторисної документації об’єкту  

на суму 450,000 тис. грн.  

- у 2019 році по об’єкту будівництва виконано будівельно-монтажні роботи 

підрядною організацією на суму 2 101,99791 тис. грн, а саме виконані такі роботи: 

- зовнішні мережі дощової каналізації; 

- земляні роботи (улаштування котловану та залізобетонних паль 40 шт.) 

Залишок кошторисної вартості по об’єкту становить 55 976,794 тис. грн.  
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У зв’язку з обмеженими можливостями місцевих бюджетів 

реалізувати проект без державної підтримки неможливо. Для продовження 

реалізації інвестиційного проекту у 2020 році необхідно передбачити 

в державному фонді регіонального розвитку кошти в сумі 19 902,439 тис. грн. 

Співфінансування з місцевого бюджету буде становити 2 266,938 тис. грн.  

Негативного впливу реалізації інвестиційної програми (проекту)  

на навколишнє природне середовище не виявлено. 
 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту. 
 

Тривалість заходу 

(по етапах) 
Коротка назва заходу 

Рік 2  

Місяць 4 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф 

Місяць 5 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 

Місяць 6 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 

Місяць 7 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 

Місяць 8 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 

Місяць 9 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 

Місяць 10 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 

Місяць 11 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 

Місяць 12 
Роботи з будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги                       

та медицини катастроф 
Рік 3 

Місяць 4 Роботи з будівництва (зовнішнє електропостачання) 

Місяць 5 Роботи з будівництва (зовнішні мережі водопроводу і каналізації) 
Місяць 6 Роботи з будівництва (зовнішні теплові мережі) 

Місяць 7 
Роботи з будівництва (вартість технічних умов на теплопостачання, 

тепловий вузол) 
Місяць 8 Благоустрій території 
Місяць 9 Благоустрій території 

Місяць 10 
Закупівля та введення в експлуатацію обладнання централізованої 

диспетчерської служби екстреної медичної допомоги області 

Місяць 11 
Закупівля та введення в експлуатацію обладнання централізованої 

диспетчерської служби екстреної медичної допомоги області 

Місяць 12 
Закупівля та введення в експлуатацію обладнання централізованої 

диспетчерської служби екстреної медичної допомоги області 
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2.5. Кількісні та якісні показники результативності проекту. 

Показники 

успішності 

проекту 

Значен

ня 

показн

иків 

станом 

на 

почато

к 

проект

у 

Значення показників станом на завершення бюджетного 

року 

Джерела 

інформації 

про 

показники 

1 рік 

прое

кту 

2 рік 

проек

ту (за 

наявн

ості) 

3 рік 

проек

ту (за 

наявн

ості) 

1 рік 

після 

заверш

ення 

проект

у 

2 рік 

після 

заверш

ення 

проект

у 

3 рік 

після 

заверш

ення 

проект

у 

Покращення 

середнього 

показника доїзду 

бригади ШМД до 

пацієнта 

93,6% +1% +1% +1% +1% +1% +1% 

Підсумковий 

звіт служби 

ЕМД області   

Зменшення 

кількості 

летальних 

випадків до 

приїзду бригади 

ШМД та в її 

присутності 

0,9% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 

Підсумковий 

звіт служби 

ЕМД області  

Збільшення 

кількості випадків 

успішних 

реанімацій 

бригадами ШМД 

32% +1% +1% +1% +1% +1% +1% 

Підсумковий 

звіт служби 

ЕМД області  

 

2.6. Інновації проекту. 

Створення централізованої диспетчерської служби для системи екстреної 

медичної допомоги області. 

Проект дасть можливість централізувати виклики для надання медичної 

допомоги жителям всієї області, як це здійснюється майже в усіх регіонах 

України. Єдина оперативна диспетчерська служба значно зменшить час 

прибуття бригади медиків до пацієнта, завдяки автоматизації прийому 

викликів, електронному контролю всіх етапів швидкої допомоги, а також 

оптимізації управління ресурсами.  
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IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ  
 

Найменування заходів, що 

здійснюватимуться за 

проектом 

Загальна 

вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР 
місцевий 

бюджет  

інші 

учас-

ники 

проек-

ту  

ДФРР 
місцевий 

бюджет 

інші 

учас-

ники 

проек- 

ту 

Роботи з будівництва  55 976,794 19 902,439 2 266,938 - 30 426,675 3 380,742 - 

1. Роботи з будівництва 
обласного центру 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф 

36 084,084 19 902,439 2 266,938 - 12 131,845 1 782,862 - 

2. Зовнішні мережі 2 523,072 - - - 2 523,072 - - 

у тому числі:        

3.1 Зовнішнє 

електропостачання 
1 404,314 - - - 1 404,314 - - 

3.2 Зовнішні мережі 

водопроводу і каналізації 
423,288 - - - 423,288 - - 

3.3 Зовнішні теплові 

мережі 
350,735 - - - 350,735 - - 

3.4 Вартість технічних 

умов на теплопостачання, 

тепловий вузол 

344,735 - - - 344,735 - - 

3. Благоустрій території 3 781,702 - - - 2 183,822 1 597,880 - 

4. Закупівля та введення  

в експлуатацію 

обладнання 

централізованої 

диспетчерської служби 

екстреної медичної 

допомоги області 

13 587,936 - - - 13 587,936 - - 

РАЗОМ: 55 976,794 19 902,439 2 266,938 - 30 426,675 3 380,742  

 

2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ   
Статті 

видатків 

Загальна 

сума, 

тис. грн. 

Джерела фінансування, тис. грн. 

у першому бюджетному році у другому бюджетному році 

ДФРР 
місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 
ДФРР 

місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. Видатки 

споживання: 

- - - - - - - 

2. Видатки 

розвитку: 

55 976,794 19 902,439 2 266,938 - 30 426,675 3 380,742 - 

Капітальне 

будівництво 

(придбання) 

інших об’єктів  

(КЕКВ 3122) 

55 976,794 19 902,439 2 266,938 - 30 426,675 3 380,742 - 

РАЗОМ: 55 976,794 19 902,439 2 266,938 - 30 426,675 3 380,742 - 
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3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

Джерела фінансування 
Сума  

(тис. грн.) 

Частка загального 

обсягу 

фінансування 

проекту, % 

1. Фінансування з ДФРР 19 902,439 90 

2. Фінансування з місцевого бюджету 2 266,938 10 

3. Фінансування за рахунок інших джерел (зазначити) - - 

Загальний обсяг фінансування 22 169,377 100 

 

4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва 

додається.  
  

 

 

V. ДОДАТКИ 

1. Технічне завдання на інвестиційну програму, проект регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

2. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва; 

3. Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації  

ДП „Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба 

Української державної будівельної експертизи“ ДП „Укрдержбудекспертиза“  

у Черкаській області від 24.07.2018 № 24-0202-18. 

4. Копія наказу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва                 

та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної 

адміністрації від 09.01.2019 № 1 „Про перезатвердження проектної 

документації“. 

5. Витяг рішення Черкаської обласної ради від 20.04.2018 № 22-14/VІІ 

„Про Перелік суб’єктів та об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області“ щодо форми власності об’єкта. 

6. Витяг рішення Черкаської обласної ради від 11.10.2019 № 32-8/VІІ  

„Про реорганізацію КУ „Обласний центр екстреної медичної допомоги  

та медицини катастроф Черкаської обласної ради“ щодо перетворення  

в комунальне некомерційне підприємство. 

7. Витяг рішення Черкаської обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VІІ 

„Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік“. 

8. Копія документу про категорію складності об’єкта. 

9. Довідка про фактичне виконання та фінансування по об’єкту. 

10. Довідка балансоутримувача. 

11. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 
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Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна від 19.02.2020 № 200947703. 

12. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 

нерухомого майна від 19.02.2020 № 200973024. 

 


