
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД 
ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Пріоритети 
діяльності

Цілі діяльності на 5 років



Українці живуть у комфортних містах 
та селах

• Наявна актуальна містобудівна документація для кожної  адміністративно-
територіальної одиниці

• Відкритий та дистанційний доступ до містобудівної документації

• Прозорий та ефективний державний архітектурно-будівельний контроль

• Будівельні норми відовідають міжнародновизнаним принципам нормування у 
будівництві

• Створено Єдину державну електронну систему у сфері будівництва

Показник ефективності: підвищення рівня задоволеності 
населення якістю та безпекою життєвого простора в 
містах



• Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку 2021-2027 року та 
регіональних стратегій розвитку в тому числі за рахунок ДФРР;

• Національний проектний офіс та 25 агенцій регіонального розвитку підвищують 
інституційну спроможність на регіональному та місцевому рівнях.

• Створено систему моніторингу регіонального розвитку.

• Закріплено на законодавчому рівні процедури участі громадян у визначенні
пріоритетів  регіону/міста/ОТГ.

Показник ефективності: 
усунено міжрегіональну диференціацію за основними соціально-економічними показниками  (різниця між найвищим та 
найнижчим значенням): за обсягом ВРП (на одну особу), за обсягом прямих іноземних інвестицій (на одну особу), за обсягом 
капітальних інвестицій, за рівнем безробіття.

Українці, що мешкають в “депресивних регіонах”, 
мають достатні можливості для розвитку



• Місцеве самоврядування реформовано у відповідності до Європейської хартії 
місцевого самоврядування;

• Створена нова трирівнева система адміністративно-територіального устрою.

• Кожна спроможна громада має: сучасну школу, амбулаторію, розвинену систему 
соціального захисту, мережу закладів культури та спорту, центр  надання 
адміністративних послуг, гарантовану безпеку громадян, розвинену дорожню 
інфраструктуру.

Показники ефективності:
• 100% жителів України проживають в спроможних громадах (1400);
• скорочення кількості громад, що потребують підтримки держави 

мінімум до 30% від загальної кількості.

Українці мають реальну можливість впливати на 
організацію свого життєвого простору як мешканці 
спроможних громад







• Розроблено Концепцію державної житлової політики.
• Безоплатна передача у власність співвласникам БКБ земельних ділянок, 

на яких вони розташовані.
• Удосконалено механізм функціонування ринку орендного житла.
• Визначено права громадян, що мешкають в гуртожитках.
• Запроваджено ефективний механізм комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду.
• Запроваджено механізм фінансової підтримки (співфінансування) 

капітальних заходів БКБ.
• Визначена політика з доступного житла для осіб, що потребують 

покращення житлових умов.
• Функціонують програми фінансування підтримки молоді та внутрішньо 

переміщених осіб.

Показники ефективності:
• зростання рівня задоволеності українців житловими умовами

Українці мають комфортне та доступне житло



• Впроваджено Довгострокову стратегію з термомодернізації житлових та 
громадських будівель.

• Створено Єдину систему моніторингу споживання енергії споруд і 
будівель органів державної та місцевої влади.

• Держава через Фонд енергоефективності співфінансує реалізацію 
термомодернізації житлового фонду.

Показники ефективності:
• зменшення енергоспоживання на опалення та граяче водопостачання мешканціа БКБ не менш як на 20%
• зменшення на 1% щорічного питомого енергоспоживання на опалення та гаряче водопостачання 

громадських будівель

Українці зменшать втрати при споживанні
тепла, гарячого водопостачання та інших 
енергетичних ресурсів в будинках


