
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЄС, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 
ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ



Мінрегіон розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про
проведення конкурсного відбору проектів

- строк подання становить не більше 2 місяців з дати публікації оголошення

- заявки завантажуються в електронному вигляді на онлайн-платформу

sectoral.minregion.gov.ua

- паперова форма подається заявниками, проєкти яких увійшли до

рейтингового списку проєктів, рекомендованих до фінансування за

результатами попереднього оцінювання експертами



Заявка та інформаційна картка проєкту генерується онлайн-платформою 

автоматично

Необхідно заповнити всі поля із випадаючого списку та завантажити всі 
необхідні документи підписані квіліфікованим електронним підписом 

керівника заявника проекту:

- інформаційну картку проекту

- опис проєкту, що включає:
 логіко-структурну матрицю проєкту
бюджет проєкту

(оформляються відповідно до Вимог наказу Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у
редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 93)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0737-17%23Text


Головний розпорядник - Мінрегіон

Загальний обсяг – 551 686,824 тис. грн



НАПРЯМКИ ФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ
Програма регіонального розвитку Переважний характер проекту

Інноваційна економіка та інвестиції тверді (інфраструктура ІП), м’які в частині підтримки
бізнесу

Сільський розвиток м’які, тверді (закупівля обладнання)

Розвиток людського потенціалу м’які, тверді в частині закупівлі нескладного обладнання

Розвиток туризму м’які, тверді (культурна спадщина)

Загальноукраїнська солідарність м’які, тверді (інфраструктура, обладнання)

Підтримка розвитку депресивних територій тверді (інфраструктура, обладнання)

Ефективне управління регіональним розвитком м’які, тверді в частині закупівлі нескладного обладнання



У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ ПРОЕКТИ, 
ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ:

 завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року
 спрямовані на виконання програм регіонального розвитку, схвалених постановою
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733:

• інноваційна економіка та інвестиції
• сільський розвиток
• розвиток туризму
• розвиток людського потенціалу
• загальноукраїнська солідарність
• підтримка розвитку депресивних територій
• ефективне управління регіональним розвитком

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF%23n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2018-%D0%BF%23n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2018-%D0%BF%23n6


БЮДЖЕТНІ КОШТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

для реалізації проектів регіонального розвитку (комплекс взаємопов’язаних
заходів для розв’язання окремих проблем регіонального розвитку, оформлений як
документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні
дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту
протягом установлених термінів) у тому числі:

• проектів розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад,

• виготовлення проектної документації щодо об’єктів будівництва,

• виконання заходів з інформатизації

погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах
Казначейства, що виникла за проектами регіонального розвитку відібраними на
конкурсних засадах та впровадженими у попередні періоди саме за кошти
секторальної підтримки



ЗАЯВНИКИ ПРОЕКТУ

 центральний або місцевий орган виконавчої влади

 органи місцевого самоврядування

 агенції регіонального розвитку, утворені відповідно до Закону

України “Про засади державної регіональної політики”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19


ВАЖЛИВО!
Обсяг фінансування проєкту з державного бюджету не може бути меншим або

перевищувати граничну суму, зазначену у таблиці (додаток 2 до Порядку оцінки проєктів
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу, затвердженого наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 121
(у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 94).

Напрям Обсяг фінансування з держбюжету, 
грн

1. Інноваційна економіка та інвестиції

1.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату,
розвиток інвестиційного та експортного потенціалу

від 3 600 000 до 6 000 000 

1.2. Підтримка підприємницької діяльності від 3 600 000 до 6 000 000 

1.3. Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та
підтримка інноваційної діяльності

від 5 000 000 до 12 000 000 

1.4. Стимулювання розвитку промислового інвестування від 12 000 000 до 48 000 000

2. Сільський розвиток

2.1. Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській 
місцевості

від 12 000 000 до 48 000 000

2.2 Планування сільського розвитку від 3 600 000  до 6 000 000

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0729-17%23Text


ВАЖЛИВО!
Напрям Обсяг фінансування з 

держбюжету, грн

3. Розвиток туризму

3.1 Туристична інфраструктура від 5 000 000 до 24 000 00

3.2 Збереження об’єктів культурної спадщини від 5 000 000 до 16 000 000

3.3 Маркетинг туристичного потенціалу від 1 200 000 до 4 800 000 

4. Розвиток людського потенціалу

4.1 Люди від 3 600 000 до 6 000 000

4.2 Інституції та мережі від 3 600 000 до 12 000 000

4.3 Дослідження від 1 200 000 до 3 600 000

5. Загальноукраїнська солідарність

5.1 Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти,
культури, історичних та культурологічних досліджень

від 3 600 000 до 6 000 000

5.2 Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних
ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність

від 3 600 000 до 16 000 000

5.3 Створення нових можливостей для розвитку і самореалізації вразливих та
дискримінованих груп населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб,
ветеранів війни, учасників бойових дій тощо

від 3 600 000 до 36 000 000 

5.4 Сприяння інтеграції регіонів та у регіонах від 5 000 000 до 48 000 000



Напрям Обсяг фінансування з 
держбюжету, грн

6. Підтримка розвитку депресивних територій

6.1 Розвиток сільських територій від 3 600 000 до 6 000 000 

6.2 Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій
з обмеженим потенціалом розвитку
(географічне розміщення якої обмежує можливості для її соціально-економічного розвитку
через віддаленість від великих міст, комунікацій, слабкі транспортні зв’язки з рештою
території регіону, в тому числі розміщена на гірських територіях, островах, у національних
заповідниках чи парках)

від 6 000 000 до 12 000 000

6.3 Розвиток малих та середніх міст як регіональних точок зростання від 3 600 000 до 18 000 000

6.4 Створення умов для розвитку прикордонних районів у
несприятливих умовах та трансформації вугільних регіонів

від 3 600 000 до 6 000 000

7. Ефективне управління регіональним розвитком

7.1 Інформаційно-аналітичне та інституційне забезпечення
регіонального розвитку

від 1 200 000 до 1 600 000

7.2 Співфінансування проектів регіонального розвитку, що
супроводжуються агенціями регіонального розвитку, утвореними
відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної
політики»

від 5 000 000 до 12 000 000 

ВАЖЛИВО!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19


ПОПЕРЕДНІЙ ВІДБІР
здійснюється Мінрегіоном

документи перевіряються на відповідність визначеним вимогам Порядку протягом
10 робочих днів після закінчення строку їх подання

якщо документи подані не в повному обсязі або оформлені у неналежний спосіб -
Мінрегіон протягом 10 робочих днів, з дня закінчення строку подання документів, 
надсилає заявнику проекту повідомлення про виявлені недоліки та повертає 
комплект документів

документи можна подати повторно через онлайн-платформу протягом 5 робочих 
днів з моменту отримання повідомлення лише після усунення недоліків



ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ

протягом не більше 2 місяців з початку оцінювання

- проводиться експертами, залученими підприємством,
установою або організацією, що належать до сфери управління
Мінрегіону

- за результатами оцінювання формуються рейтингові списки
проектів, які пройшли оцінювання



ОЦІНКА ПРОЕКТІВ

Оцінка здійснюється за бальною системою відповідно до загальних та
спеціальних критеріїв оцінки
- загальні критерії (максимально - 70 балів) є базовими для оцінки всіх проектів,

допущених до участі у конкурсному відборі
- спеціальні критерії (максимально - 30 балів) визначаються з урахуванням

очікуваних результатів та показників реалізації програм регіонального розвитку

Оцінка проектів здійснюється експертами за шкалою від 0 (повна
невідповідність) до 5 балів (повна відповідність)

Форми оцінки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
затверджено наказом Мінрегіону від 18 травня 2017 року № 121 (у редакції
наказу від 15 квітня 2020 року № 94)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0493-20%23n13


ВІДБІР ПРОЕКТІВ

у 15-денний строк після завершення оцінювання проектів

- Здійснює комісія, утворена Мінрегіоном, на основі рейтингових списків

складається протокол з переліком проектів рекомендованих до фінансування, із

зазначенням:

• оціночної вартості проекту

• обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел

- інформація про результати конкурсу розміщується Мінрегіоном у 3-денний строк на

власному офіційному веб-сайті, після прийняття рішення комісії

- Мінрегіон затверджує наказом перелік проектів для фінансування на підставі

рішення комісії
розміщує на власному офіційному веб-сайті



у 10-денний строк 
з дати отримання повідомлення про результати засідання комісії

заявники проектів, рекомендованих до фінансування, 
подають Мінрегіону у паперовій формі документи, 

крім заявки на участь

За ідентичність електронної та паперової форми комплекту документів 
проекту, що був поданий для здійснення конкурсного відбору, відповідає 

заявник проекту



- Визнання тендерних процедур такими, що не відбулися (неякісна підготовка
тендерної документації, не чітко прописані вимоги, як наслідок оголошення
публікується 2-3 рази)

- Невиконання умов договору підрядником (недотримання термінів виконання)

- Несприятливі погодні умови (планування під питанням???)

Дороги, земельні та покрівельні роботи необхідно планувати на літні місяці та
початок осені.
Внутрішні роботи та закупівлю техніки – на кінець осені, зиму, але врахувати час
на проведення тендерних процедур.

ОСНОВНІ РИЗИКИ НА ЕТАПАХ ОСВОЄННЯ КОШТІВ



+38 044 486 30 82
l.damencova@auc.org.ua

Людмила Даменцова,
Експерт із розроблення законодавства 

та управління ресурсами 
органів місцевого самоврядування

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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