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Міністерство розвитку громад та територій України

ДИРЕКТОРАТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ



ДФРР є важливою складовою нової державної 
регіональної політики і був створений як:

 механізм поборювання лобізму та корупції при розподілі 
коштів з державного бюджету на регіональний розвиток;

 можливість середньострокового планування регіонального 
розвитку;

 спосіб фінансування проектів регіонального розвитку, що 
відповідають і державній і регіональним стратегіям розвитку;

 стимул до формування навичок написання проектів розвитку 
на перспективу (у випадку долучення України до фондів ЄС).



Проблеми фінансування регіонального розвитку:
слабкий взаємозв'язок між стратегічним та бюджетним плануванням 
- принцип «жодних планів без грошей, жодних грошей без планів» 
поки що так і не запрацював

від часу ухвалення в 2014 році Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року в Україні так і не було закладено 
кошти на реалізацію загальноукраїнських цілей державної 
регіональної політики, а ДФРР не передбачає можливостей 
використання коштів на ці цілі, оскільки всі кошти ДФРР 
розподіляються за певними критеріями між регіонами

низька ефективність використання коштів ДФРР – кошти 
спрямовуються на вирішення поточних проблем територій (ремонт, 
реконструкція)



Проблеми фінансування регіонального розвитку:
низька якість проектів, майже відсутність великих розвиткових
проектів (що передбачають створення робочих місць, розв'язання 
проблем регіону)

відсутність прогнозованості процесу, що призводить до 
незавершених проектів та довгобудів 

непрозорість процесу розподілу коштів Державного фонду 
регіонального розвитку 

політичне втручання (участь народних депутатів у конкурсній комісії, 
лобіювання власних інтересів)



Не менше 1% прогнозу 
доходів загального 

фонду Держбюджету

Зміни до статті 241 Бюджетного кодексу України:
взаємозв’язок між ДФРР та стратегічним плануванням

Зазначені кошти спрямуються на 
реалізацію загальнонаціональних 

проектів, що визначені КМУ 
пріоритетними

До складу ДФРР додатково зараховуються 
кошти, які надходять до Держбюджету в 
рамках програм допомоги ЄС, іноземних 

держав, донорських установ для цілей 
регіонального розвитку.

Подання проектів та програм здійснюється через єдину веб-
платформу регіонального розвитку



2/3 ДФРР 
буде інвестовано на реалізацію 
проектів та програм, що 
забезпечують виконання завдань 
регіональних стратегій 

Ці кошти будуть розподілені:

80% - між всіма регіонами 
проппорційно чисельності населення
20% - між регіонами, у яких ВРП 
менше 75%
(перелік регіонів незмінний 
упродовж трьох років)

ВІДБІР ПРОЕКТІВ здійснюється 
регіональними конкурсними 
комісіями

1/3 ДФРР 
буде спрямовано на реалізацію 
проектів та програм, що забезпечують 
виконання завдань Державної 
стратегії регіонального розвитку
ВІДБІР ПРОЕКТІВ здійснюється 
утвореною Мінрегіоном Комісією:

•Здійснює відбір проектів (програм)  з 
виконання завдань ДСРР

•Перевіряє проекти з виконання 
завдань РСР на відповідність 
законодавству

Мінрегіон забезпечує онлайн 
трансляцію всіх засідань Комісії.

Зміни до статті 241 Бюджетного кодексу України:
взаємозв’язок між ДФРР та стратегічним плануванням



Очікувані результати:
• збільшення обсягу ДФРР за рахунок програм допомоги ЄС, іноземних 

держав, донорських установ для цілей регіонального розвитку;

• ефективне державне фінансування стратегічно важливих проектів;

• запровадження відкритої конкуренції між проектами, які подаються 
на фінансування за рахунок ДФРР;

• прозорі конкурсні процедури;

• спрямування коштів ДФРР на проекти, економічна або соціальна 
ефективність яких доведена;

• відмова від встановлення галузевих (секторальних) квот для  
проектів (10% на спортивну інфраструктуру, енергоефективність та 
інше) – доцільність цих проектів має бути визначена регіональними та 
Державною стратегіями


