
 

          Межі впливу інститутів та владні компетенції в управлінні 
регіональним розвитком 

 

 

© Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «¿Адміністративно-

територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів?», КНЕУ, 19-20 березня 2020 р. 

211 

 

Список літературних джерел: 
 

1. Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посіб. / О. В. Берданова 

та ін. ; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. – К. : НАДУ, 2013. – 286 с., С.13. 

2. Михальченко М. Украинское общество: трансформация, модернизация или 

лимитроф Европы. – К., 2001. – С. 39. 

3.  Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996. – С. 170-171. 

4. Наукове видання. Енциклопедія житлово-комунальної сфери, за редакцією 

Романа Дяківа. К. – 2007, ТзОВ «КНИГОДРУК», С.512. 

5. Оболенський О.Ю. Публічне управління: цивілізаційний тренд, наукова теорія 

і напрям освіти. Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. Конф. 

За міжнар. Участю (Київ, 26 листоп. 2014р.) : у 2 т. / [за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, С.А. 

Романюка, О.Ю. Оболенського]. – К.: НАДУ, 2014. – Т.1. – 150 с. (С.3 – 10). 

6. Основи регіонального управління в Україні : підручник // авт.-упоряд. : В. М. 

Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін.; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. 

Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с.   (С.35-37). 

7. Тютюнник І.. Проблеми реформування публічного управління на 

регіональному рівні в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування. –  

2017. – Вип. 1 (32). – С 103. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dridu.dp.ua /vidavnictvo/2017/2017_01(32)/17.pdf 
 

 

Бахур Н.В., головний консультант 

Центру регіональних досліджень 

відділу регіональних стратегій  

Національний інститут стратегічних досліджень 

 

ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ДФРР) 

 

Ключові слова: регіональний розвиток, ОТГ, інфраструктура, місцеві 

бюджети, інвестиції. 

 

Головною метою діяльності ДФРР є прискорення соціального-

економічного розвитку регіонів. Кошти ДФРР є одним із інструментів 

фінансування місцевого розвитку. 

Державний фонд регіонального розвитку спеціально створений для 

опосередкування державного бюджетного фінансування проєктів регіонального 
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розвитку. В основі такого механізму лежить багаторівневий конкурсний відбір 

проєктів (на рівні обласних рад, на рівні Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України та затвердження 

Кабінетом Міністрів України), на відміну від субвенцій, кошти яких розподіляють за 

певними визначеними критеріями для усіх громад. Відбір проєктів здійснюють 

конкурсні комісії, до складу яких входять представники облдержадміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, міністерств, громадських об’єднань, 

всеукраїнських асоціацій, наукових установ, а також члени Комітету ВРУ з питань 

бюджету (на рівні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України) [3]. 

У Бюджетному кодексі України зазначено, що кошти державного фонду 

регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і 

проєктів регіонального розвитку (у тому числі проєктів співробітництва та 

добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток 

регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, 

спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній 

стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, а 

також на реалізацію проєктів-переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" 

[2].  

Для збалансування розвитку усіх регіонів країни, кошти ДФРР розподіляють 

між регіонами наступним чином: 80% коштів – відповідно до чисельності населення, 

яке проживає у відповідній області та Києві, і 20% – відповідно до показника 

валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких 

цей показник менше 75% середнього показника по Україні). Розпорядником коштів 

ДФРР є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України [3]. 

Регіональні комісії приймають рішення щодо відбору на основі таких 

критеріїв [1]: 

1. Для проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, 

капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством 

порядку проєктної документації. 

2. Календарний план реалізації становить від одного до трьох років. 

3. Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків. 

4. Спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти 

державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне 

фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

5. Загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, 

реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для 

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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інших проєктів – понад 1000 тис. гривень (нововведення 2019 року, раніше 

мінімальної суми коштів визначено не було). 

Щороку на фінансування проєктів через ДФРР у державному бюджеті повинні 

виділяти кошти у сумі не менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду 

держбюджету на відповідний рік. Проте дана норма з 2016 року призупинена і сума 

виділених коштів до 1% не дотягує. Наприклад, на 2019 рік виділено 7,7 млрд. грн, 

або неповних 0,8% усіх доходів загального фонду держбюджету. Тобто, один з 

найпрогресивніших механізмів державної фінансової підтримки розвитку регіонів 

не дофінансовують. Загалом, починаючи з 2015 року, на проєкти регіонального 

розвитку з держбюджету було виділено 23,1 млрд. грн. [3].  

Згідно зі звітом Рахункової Палати України «Про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку» від 

26.03.2019 № 7-1, загалом результати проведеного на центральному та місцевому 

рівні аудиту свідчать, що використання у 2017 та 2018 році коштів ДФРР дозволило 

реалізувати частину проєктів регіонального розвитку та вирішити окремі проблемні 

питання відповідних територій. Проте через порушення, допущені при плануванні, 

відборі та затвердженні інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, а 

також при управлінні та використанні коштів ДФРР, не досягнуто запланованого 

соціально-економічного ефекту за значною їх кількістю [4]. 

В листопаді 2019 року в Україні було оголошено про конкурсний відбір 

проєктів ДФРР на 2020 р. На сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України зазначено, що з метою 

забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм 

та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, продовжено прийняття заявок на участь 

у конкурсному відборі на 2020 рік до 31.01.2020 [5].  

Рахункова Палата України згідно зі звітом «Про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку від 

26.03.2019 № 7-1, надала пропозиції з метою забезпечення ефективності управління 

коштами державного фонду регіонального розвитку: вжити заходів щодо внесення 

змін до Бюджетного кодексу України у частині поновлення положень статті 241 

зазначеного Кодексу, які діяли до 2017 року, зокрема, стосовно створення 

державного фонду регіонального розвитку винятково у загальному фонді 

державного бюджету; забезпечити належне фінансування за рахунок державного 

фонду регіонального розвитку інвестиційних програм і проєктів регіонального 

розвитку з урахуванням відповідних положень Бюджетного кодексу України, Закону 

України "Про стимулювання розвитку регіонів" щодо концентрації коштів на 

створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, збалансованого 
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розвитку регіонів та модернізації соціальної, виробничої, транспортної та 

інженерної інфраструктури, а також першочерговості спрямування достатніх обсягів 

асигнувань для повного завершення відповідних програм і проєктів, які 

фінансувалися у попередні роки; забезпечити обґрунтоване та своєчасне (з 

урахуванням встановлених законодавством пріоритетів і строків) формування 

відповідних пропозицій щодо розподілу коштів Фонду за адміністративно-

територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проєктами 

регіонального розвитку [4]. 

Оскільки з кожним роком зі збільшенням кількості ОТГ зменшується кількість 

субвенцій в розрахунку на одну громаду, які виділяються на формування 

інфраструктури ОТГ, то в даній ситуації кошти ДФРР можуть стати значною 

фінансовою підтримкою для громад. А для цього необхідним є збільшення кількості 

спеціалістів та/чи підвищення їх кваліфікації у сфері розробки та супроводу різного 

роду проєктів, а також дотримання нормативу прогнозного обсягу доходів 

загального фонду держбюджету на фінансування проєктів на відповідний рік. 
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