
Підготовка та подання на розгляд 
регіональних комісій проектів , що 
можуть фінансуватися за рахунок 

коштів ДФРР у 2022 році
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Джерела ресурсів розвитку 
територіальних громад

2

державний бюджет міжнародна допомога 

Державний фонд 
регіонального розвитку

Субвенція на соціально-
економічний розвиток 

окремих територій

Гранти 

Фінансова допомога Технічна допомога

Ін галузеві програми
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ДФРР

.

ДФРР – ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ

ВІДПОВІДНО ДО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (стаття 241) 
обсяг коштів ДФРР визначається  

не менше 1% обсягу доходів загального фонду держбюджету 
Кошти ДФРР розподіляються таким чином:

80 % - всім регіонам відповідно до чисельності населення;

20 % - регіонам, у яких показник валового регіонального продукту в
розрахунку на одну особу менше 75 відсотків середнього показника
по Україні

• Стаття 24¹ "Державний фонд регіонального розвитку" Бюджетного кодексу України;

• Закон України "Про засади державної регіональної політики ";

• Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2027 року;

• Постанова КМУ від 18.03.2015 № 196 "Деякі питання державного фонду регіонального

розвитку "; (зміни Постанова КМУ № 299 від 05.04.2021)

• Наказ Мінрегіону "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку" (№ 80, від 24 квітня 2015 року у

редакції від 28.12.2019)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299-2021-%D0%BF
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БУЛО СТАЛО

До роботи регіональної комісії можуть залучатися 
незалежні експерти (за згодою).
Інформація про склад та положення про регіональну 
комісію розміщується на офіційному веб-сайті органу, 
який її утворив, та відповідній сторінці офіційного 
веб-сайту Мінрегіону.

До роботи регіональної комісії Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації можуть 
залучати незалежних експертів (за згодою) для 
проведення оцінки проектів.
Членство у регіональній комісії не має створювати 
потенційного чи реального конфлікту інтересів 
членів комісії, який може вплинути на об’єктивність 
та неупередженість прийняття рішень щодо оцінки 
та попереднього конкурсного відбору інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, та оцінки 
відповідності вимогам цього Порядку.
Голова та секретар регіональної комісії несуть 
персональну відповідальність за перевірку 
об’єктивності оцінювання проектів.
Оцінювання інвестиційних програм і проектів 
здійснюється відповідно до критеріїв, визначених 
Мінрегіоном.
Інформація про склад та положення про регіональну 
комісію розміщується на офіційному веб-сайті (веб-
порталі) органу, який її утворив, та на веб-сайті (веб-
порталі) інформаційно-аналітичної системи 
державного фонду регіонального розвитку 
new.dfrr.minregion.gov.ua (далі – он-лайн платформа 
new.dfrr.minregion.gov.ua);

Постанова КМУ 299 від 05.04.2021

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299-2021-%D0%BF
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БУЛО СТАЛО
перелік технічних завдань на інвестиційні 
програми і проекти, розроблених на 
виконання стратегічних цілей 
регіональної стратегії розвитку відповідно 
до плану заходів з її реалізації, 
затвердженого в установленому 
законодавством порядку;
перелік пріоритетних цілей, що 
відповідають Державній стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 
року та відповідним стратегіям розвитку 
регіонів, відповідно до яких 
розробляються проекти “Всеукраїнського 
громадського бюджету”, що фінансуються 
за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку;

перелік технічних завдань щодо відбору 
інвестиційних програм і проектів, 
розроблених на виконання стратегічних 
цілей регіональної стратегії розвитку, 
відповідно до плану заходів з її реалізації 
(далі- технічні завдання), в тому числі, 
щодо розвитку спортивної 
інфраструктури, які затверджено в 
установленому законодавством порядку 
та погоджено з Мінрегіоном;

Постанова КМУ 299 від 05.04.2021

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299-2021-%D0%BF
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БУЛО СТАЛО

Інвестиційні програми і проекти, що 
передбачають здійснення заходів з 
енергозбереження будинків і споруд, 
повинні бути розроблені відповідно до 
державних будівельних норм та 
стандартів та забезпечувати комплексний 
підхід та максимальну енергоефективність 
від їх реалізації.

Інвестиційні програми і проекти, 
реалізація яких передбачає будівництво 

(нове будівництво, реконструкцію, 

реставрацію, капітальний ремонт) 

повинні бути розроблені відповідно до 

державних будівельних норм та 

стандартів та забезпечувати комплексний 

підхід щодо реалізації проекту в цілому.

5. Для участі у відборі заявники у 
визначений в оголошенні строк подають 
відповідній регіональній комісії 
інвестиційні програми і проекти за 
формою, встановленою Мінрегіоном, а 
також документи за переліком, 
встановленим зазначеним Міністерством, 
які підписуються заявником.
Інформація про інвестиційні програми і 
проекти регіонального розвитку, що 
подана заявником регіональній комісії, 
оприлюднюється ним на відповідній 
сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону
до початку проведення оцінки та відбору.

5. Для участі у відборі заявники у 
визначений в оголошенні строк 
відповідно до одного з технічних завдань 

розміщують на онлайн платформі 

Мінрегіону new.dfrr.minregion.gov.ua

підписані кваліфікованим електронним 

підписом керівника заявника 

інвестиційні програми і проекти 

регіонального розвитку, за формою, 

встановленою Мінрегіоном, разом із 

документами за переліком, 

встановленим зазначеним 

Міністерством.
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БУЛО СТАЛО

7. Основними умовами відбору регіональною 
комісією інвестиційних програм і проектів є їх 
відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким 
критеріям:
…..
2) календарний план реалізації становить від одного 
до трьох років. Строк реалізації проектів, 
фінансування яких здійснювалося із залученням 
коштів державного фонду регіонального розвитку 
протягом трьох попередніх років та які за об’єктивних 
причин не були введені в експлуатацію відповідно до 
календарних планів реалізації, за рішенням 
регіональної комісії може бути продовжений до 
чотирьох років за умови, що такі проекти буде 
реалізовано у поточному році;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 
відсотків, а для проектів - переможців 
“Всеукраїнського громадського бюджету” -
співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10 
відсотків;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва 
(нове будівництво, реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для 
інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

7. Основними умовами відбору інвестиційних 
програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього 
Порядку, а також таким критеріям:
…..

2) календарний план реалізації проектів має 
становити від одного до трьох років. Для проектів 
загальною кошторисною вартістю від 50 000 до 100 
000 тис. гривень, фінансування яких здійснювалося із 
залученням коштів державного фонду регіонального 
розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних 
причин не були введені в експлуатацію відповідно до 
календарних планів їх реалізації, за рішенням 
регіональної комісії термін реалізації може бути  
продовжений до чотирьох років за умови, що такі 
проекти буде реалізовано у поточному році. Для 
проектів вартістю понад 100 000 тис. гривень строк 
реалізації може бути подовжений до  п’яти років за 
таких же умов;
3) співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не 
менше 10 відсотків;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва 
(нове будівництво, реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт) понад 10 000 тис. гривень, а для 
інших проектів - понад 1000 тис. гривень.
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БУЛО СТАЛО
Норма відсутня При розрахунку розподілу коштів 

державного фонду регіонального 
розвитку використовуються дані, 
оприлюднені на офіційному сайті 
Державної служби статистики, 
20 відсотків коштів державного фонду 
регіонального розвитку розподіляються 
з урахуванням рівня валового 
регіонального продукту.
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онлайн платформа 
new.dfrr.minregion.gov.ua
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ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКІВ

За пропозиціями 
регіональних комісій 

формують 
узагальнений перелік 

програм і проектів, 
подають 

до 1 серпня
МІНРЕГІОНУ

МІСЦЕВІ ТА 
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 

ОМС 
Розміщують на онлайн-
платформі та подають 

програми і проекти
РЕГІОНАЛЬНИМ 

КОМІСІЯМ
До 1 червня

МІНРЕГІОН
до 15 грудня

Подає пропозиції щодо
розподілу  коштів ДФРР з 
переліком інвестиційних 

програм і проектів 
регіонального розвитку на 

затвердження КМУ за 
погодженням з Комітетом ВРУ 

з питань бюджету

КОМІСІЯ ПРИ 
МІНРЕГІОНІ

Проводить перевірку 
поданих документів 

на відповідність 
законодавству

РЕГІОНАЛЬНІ 
КОМІСІЇ

Проводять відбір 
програм та проектів та 

подають пропозиції 
щодо формування 
переліків програм і 

проектів 
ОДА, КМДА

РЕГІОНАЛЬНІ 
КОМІСІЇ при обласних 

та Київській міській 
держадміністраціях

ОГОЛОШУЮТЬ 
КОНКУРС

не пізніше 15 квітня

І ІІ ІІІ IV

VIIМІНМОЛОДЬСПОРТ

Погоджує об’єкти 
спортивної 

інфраструктури 
запропоновані 

регіонами

v VI
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УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

ЗАЯВНИКАМИ ПРОЕКТІВ Є:
(власники державних та комунальних об'єктів)

МІСЦЕВІ І 
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

ПРОЕКТИ МАЮТЬ ВІДПОВІДАТИ:

СТРАТЕГІЯМ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ ТА ПЛАНАМ 

ЗАХОДІВ З ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОЕКТИ  

СПІВРОБІТНИЦТВА 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РОЗВИТОК
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНИМИ КОМІСІЯМИ:

календарний план 
реалізації проектів

1-3 роки

співфінансування
з місцевих 

бюджетів ≥ 10%

подальше власне 
фінансування ⁄ 

утримання 
(за кошти місцевих бюджетів)

проектна 
документація

(для проектів будівництва)

АГЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ (за винятком проектів 

нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту)
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ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТІВ ДФРР

КОНКРЕТНІ
ОБ’ЄКТИ

Громада 1 
Проект 3

Громада 2 
Проект 1

Громада 3 
Проект 4

Громада 4 
Проект 2

КОНКУРСНИЙ 
ВІДБІР ПРОЕКТІВ 
НА РЕАЛІЗАЦІЮ 

ТЕХНІЧНОГО
ЗАВДАННЯ 

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТІВ ДФРР

(здійснення комплексу заходів щодо…)
(створення умов для …)

ПЛАНИ ЗАХОДІВ 
З РЕАЛІЗАЦІІ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

РЕГІОНАЛЬНІ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНИМИ 
КОМІСІЯМИ

1. Територія охоплення вирішення проблеми
2. Вплив проекту на вирішення проблеми

3. Інноваційність проекту

4. Співфінансування з місцевих бюджетів

5. Соціально-економічні особливості проекту



15

15

.

ПОДАННЯ ПРОЕКТУ
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ:

1. Інвестиційний проект в електронній формі на он-лайн платформі 
new.dfrr.minregion.gov.ua

2. Виключно для проектів будівництва:
- зведений кошторисний розрахунок;

- звіт за результатами експертизи проекту  будівництва;

- акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження  проектної документації;

- документи щодо форми власності та класу наслідків.

3. Для проектів співробітництва територіальних громад – копії договорів про

співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво

територіальних громад».

5. Для проектів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних та
інноваційних парків - документи з урахуванням вимог Законів України «Про

індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність».

4. Підтвердження залишкової вартості проекту.
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ЯК ПОДАТИ ПРОЕКТ

1. Регіональна комісія оголошує конкурсний відбір проектів (на сайті)

2. Заявники вносять інформацію про проект на онлайн платформу
http://new.dfrr.minregion.gov.ua

3. Члени регіональної комісії отримують логін/пароль на сайті
http://new.dfrr.minregion.gov.ua і оцінюють проекти

4. Регіональна комісія відповідно до рейтингу проектів приймає рішення

5. ОДА подає перелік відібраних проектів разом з пакетом документів у
Мінрегіон

6. Конкурсна комісія при Мінрегіоні у разі відповідності проектів вимогам
законодавства схвалює їх до фінансування

7. Кабмін затверджує переліки відібраних проектів за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету

8. Відповідно до помісячного розпису асигнувань, затвердженого Мінфіном,
Мінрегіон спрямовує кошти в регіони


