












 

 
 

від Організатора відбору SKL International 

Олександр МАЗУРКІН, керівник напряму з покращення 

якості надання адміністративних послуг для населення 

Програми «U-LEAD з Європою», голова Комісії  

                                                                                                      

Додаток №1 до Протоколу засідання Комісії  

з відбору учасників Фази Впровадження Програми «U-LEAD з Європою» для надання 

допомоги з будівництва/ремонту приміщень центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) 

 

18.06.2020 

Передумови 

Відповідно до протоколу засідання Комісії з відбору учасників Фази Впровадження Програми 

«U-LEAD з Європою» (далі Програма) для надання допомоги з будівництва/ремонту приміщень 

центрів надання адміністративних послуг, яке відбулося 11.02.2020, Великобурлуцька селищна ОТГ 

Харківської області була визначеною однією з пріоритетних для надання додаткової допомоги 

Програмою: нове будівництво. За участю експертів Програми та громади був відібраний майданчик 

для будівництва. Громада забезпечила проведення робіт з геодезії та геології та отримання 

необхідних технічних умов для розробки робочого проекту на нове будівництво адміністративної 

будівлі ЦНАП за адресою смт. Великий Бурлук, вул. Паркова, буд.2. На замовлення Програми, ТОВ 

«Проектна компанія Інжгруп», розроблено проектно-кошторисну документацію на нове 

будівництво. Планувалося, що дане будівництво буде завершено в листопаді 2020 року. Однак з 

причин, на які Програма не може вплинути, ключова з яких це карантин, встановлений Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  будівництво нової будівлі було 

скасовано.  

 

 

Враховуючи: рішення Комісії, зафіксовані у Протоколі від 11 лютого 2020 року щодо відбору 

громад; реалізовані відповідно цих рішень зобов’язання сторін з часу підписання протоколу та до 

початку карантину; а також терміни реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги в Україні, 

керівництво проєкту було змушене переглянути плани реалізації будівництва та ремонтних робіт. 

Враховуючи поточну ситуацію, рішення щодо будівництва у Великобурлуцькій ОТГ було уточнене: 

громаді була запропонована можливість визначитися з приміщенням в якому, за підтримки 

Програми, може бути здійснено ремонтні роботи і відкрито до квітня 2021 р. спільний ЦНАП 

громади та району. 

 

 

Олександр Мазуркін, керівник напряму з покращення якості надання 

адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»  


