
Звіт Міністерства розвитку громад та 
територій України 

Державна 
регіональна 

політика

Розвиток 
місцевого 

самоврядування

Житлова політика і 
політика у сфері 

благоустрою 
населених пунктів

Містобудування, 
просторове 
планування 
територій та 
архітектура 

Технічне 
регулювання 
у будівництві

Енергетична 
ефективність 

будівель

Державна 
політика у 

сфері житлово-
комунального 
господарства



• отримати  в режимі онлайн доступні та зручні 
послуги у сфері будівництва;

• відстежувати та отримувати актуальну інформації 
про статус розгляду поданих через електронній 
кабінет електронних документів на отримання 
послуги у сфері будівництва;

• автоматизувати процес перевірки повноти даних 
у поданих документах з питань декларативних 
процедур у будівництві;

ЗАПУЩЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ЗАБУДОВНИКА

• зменшити корупційну діяльність у будівництві.

Державна політика у 

сфері будівництва, 

містобудування, 

просторового 

планування територій 

та архітектури

перерозподіл 500 млн грн 
Автоматизовано 9 послуг щодо об’єктів з незначним 
класом наслідків (СС1), що дозволяє:

ЦІЛЬ 10.1. УКРАЇНЦІ ЖИВУТЬ У КОМФОРТНИХ МІСТАХ 

ТА СЕЛАХ



Дерегуляція у будівництві

• Скасовано необхідність коригування затвердженої 
проектної документації на етапі отримання документів 
дозвільного характеру

Державна 

політика у сфері 

технічного 

регулювання

• Передбачено зміну щодо застосування 
опалювального газового обладнання з 3 до 10 
поверхів включно для поквартирного опалення та 
гарячого водопостачання у житлових будинках. 
Впровадження зазначеної вимоги сприятиме 
зменшенню витрат природного газу, навантажень на 
тепломережі

перерозподіл 500 млн грн ДБН «Газопостачання» 

Зміни до Порядку розроблення проектної документації на 
будівництво об’єктів

ЦІЛЬ 10.1. УКРАЇНЦІ ЖИВУТЬ У КОМФОРТНИХ МІСТАХ 

ТА СЕЛАХ



Змінено у будівництві

Оновлено 

9 ДБН
(близько 8 % 
чинних ДБН)

Інклюзивність

• гендерна доступність;

• комфорт перебування у 
будинках-інтернатах дітей з 
інвалідністю;

• інклюзивність об`єктів 
благоустрою (площ, парків, 
скверів, прибудинкових 
територій)

Актуалізовано вимоги 2 ДБН щодо:

Безпека

• надійності та довговічності
несучих конструкцій;

• механічного опору та стійкості;

• виявлення загроз надзвичайних 
ситуацій на ранніх стадіях

• покращення експлуатаційних 
якостей будівель

• екологічної безпеки полігонів 
твердих побутових відходів

• застосування опалювального 
газового обладнання у житлових 
будинках

Актуалізовано вимоги 7 ДБН щодо:

ЦІЛЬ 10.1. УКРАЇНЦІ ЖИВУТЬ У КОМФОРТНИХ МІСТАХ 

ТА СЕЛАХ



• поєднання планування просторового та 
соціально-економічного розвитку громад

• залучення місцевих мешканців та 
заінтересованих сторін до процесу 
планування розвитку громад

• уникнення конфліктів у сфері планування 
територій та відсутність хаотичної забудови

Державна політика у 

сфері будівництва, 

містобудування, 

просторового 

планування територій 

та архітектури

перерозподіл 500 млн грн 
Розроблено Концепцію запровадження інтегрованого
розвитку громад та план заходів з її реалізації

ЦІЛЬ 10.1. УКРАЇНЦІ ЖИВУТЬ У КОМФОРТНИХ МІСТАХ 

ТА СЕЛАХ



Започатковано НЕЗАЛЕЖНЕ ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ проектів регіонального 
розвитку за участі Офісу Управління ООН в України («ЮНОПС»)

• Відбір проектів здійснювався 
комісією у складі державних 
службовців та народних 
депутатів

• Відбір проектів буде здійснюватися 
незалежними експертами

ЦІЛЬ 10.2. УКРАЇНЦІ, ЩО МЕШКАЮТЬ В «ДЕПРЕСИВНИХ 

РЕГІОНАХ», МАЮТЬ ДОСТАТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ

Розроблено Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-
2027 роки

Державна 

регіональна 

політика

• Відсутній зв'язок між та 
просторовим та стратегічним 
плануванням 

• Відсутні чітко визначені 
об’єкти політики

• Відсутнє цільове 
фінансування Державної 
стратегії регіонального розвитку

• Визначено 10 типів функціональних територій 
із врахуванням соціальних, економічних, 
культурних та екологічних особливостей

• Обов'язкове врахування містобудівної 
документації (від Генеральної схеми 
планування України до генеральних планів 
населених пунктів)

• Не менше 1/3 коштів ДФРР спрямовується на 
програми Державної стратегії.

СталоБуло



Державна 

регіональна 

політика

• Запроваджено контроль за виконанням угоди про 
фінансування Дунайської транснаціональної програми

• Розроблено постанову щодо порядку використання коштів та 
проведення конкурсного відбору проектів, які фінансуються за 
рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС

22 Відібрані проекти на 5 млн євро в рамках 
Дунайської транснаціональної програми 

Визначено 715 гірських населених пунктів, в 
яких має бути покращено якість життя мешканців715

• Розроблено та прийнято Державну програму розвитку 
регіону Українських Карпат на 2020—2022 роки

У 2020 розпочнеться будівництво аеропорту в Мукачево

РОЗПОЧАТО РОЗБУДОВУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

ЦІЛЬ 10.2. УКРАЇНЦІ, ЩО МЕШКАЮТЬ В «ДЕПРЕСИВНИХ 

РЕГІОНАХ», МАЮТЬ ДОСТАТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ

РОЗПОЧАТО РОЗБУДОВУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ



угод про економічну співпрацю було 
підписано за результатами Форуму120

підписані контракти на 500 млн дол. США

Прийнято рішення щодо поліпшення 
судноплавства на річці Дніпро в рамках 
проекту з відновлення міжнародного 
водного шляху

Проведено ІІ Форум регіонів України та Республіки 
Білорусь за участю президентів 

ЦІЛЬ 10.2. УКРАЇНЦІ, ЩО МЕШКАЮТЬ В «ДЕПРЕСИВНИХ 

РЕГІОНАХ», МАЮТЬ ДОСТАТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ



707
Проаналізовано проекти ДФРР та за результатами

23

перерозподіл 500 млн грн Перерозподілено 500 млн грн

• Кошти з 24 виключених проектів перерозподілено 
на завершення 206 проектів

перерозподіл 500 млн грн Перерозподілено 224 млн грн

• 200 млн грн нова бюджетна програма
• 300 млн грн збільшення програми «Доступне 

житло»

перерозподіл 500 млн грн 
Встановлено завищення вартості нових 

амбулаторій на 39,1 млн грн

Проведено оцінку ефективності витрачання коштів на реалізацію 

бюджетних програм

Державна 

регіональна 

політика

Перевірено проектну документацію нових 
амбулаторій щодо вартісних показників експертизи 
проектів

ЦІЛЬ 10.2. УКРАЇНЦІ, ЩО МЕШКАЮТЬ В «ДЕПРЕСИВНИХ 

РЕГІОНАХ», МАЮТЬ ДОСТАТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ



Модернізовано онлайн платформу для відбору
та оцінки проектів ДФРР

• цифровізація подачі та відбору проектів

• електронний кабінет заявника

• використання ЕЦП для реєстрації, оцінювання та 
оновлення інформації по проектах

• інформативна пошукова система

• можливість отримувати в режимі онлайн 
інформаційно-аналітичну інформацію щодо 
проектів

ЦІЛЬ 10.2. УКРАЇНЦІ, ЩО МЕШКАЮТЬ В 

«ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАХ», МАЮТЬ ДОСТАТНІ 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА 
ТЕРИТОРІЙ З 1 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ

551 освітніх проектів

238 медичних проектів

89 проектів в галузі спорту

581 проект у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури

156 проектів водопостачання та водовідведення

194 проект у сфері культури

72 проекти розбудови ЦНАПів

128 інші проекти

1223 проектів у сфері благоустрою

43 проекти у сфері планування території

ВРП на душу 
населення, тис. грн

69.5 – 106.2

42.0 – 62.7

13.8 – 39.4

3275

130

Луцьк

Львів

Закарпаття
Івано-

Франківськ

Тернопіль

Рівне

Хмельницький

Вінниця

Чернівці

Черкаси

Кіровоград

Харків
Луганськ

Донецьк
Дніпропетровськ

Запоріжжя

Херсон

Крим

Одеса

Миколаїв

Полтава

Чернігів

Суми
Житомир

Київ

126

46

40

52

198

218

226

168

46

105103

171

228

111

38

176

168

180

90

224

53153

225

Покращено надання відповідних послуг для більш ніж 10 млн населення 



Дитячий 
садок 

на 150 місць,
у смт Оржів

Рівненського 
району -

будівництво

Реконструкція 
обласного 
медичного 

центру 
вертебрології і 
реабілітації у 
м. Житомирі

Школа N 42 у 
Дніпровському 
районі Києва -

реконструкція з 
прибудовою та 

надбудовою

Амбулаторія
в с. Білопілля, 
Козятинського 

району, 
Вінницької 

області

130

Луцьк

Львів

Закарпаття
Івано-

Франківськ

Тернопіль

Рівне

Хмельницьк

Вінниця

Чернівці

Черкаси

Кіровоград

Харків
Луганськ

Донецьк
Дніпропетровськ

Запоріжжя

Херсон

Крим

Одеса Миколаїв

Полтава

Чернігів Суми
Житомир

Київ 

126

46

40

52

198

218

226

168

46

105103

171

228

111

38

76

168

180

90

224

53

Рекреаційно-
оздоровча 

зона 
«Біля солоних 
озер» (озеро 

Вейсове), 
м. Слов'янськ -

нове 
будівництво 

153

225

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ



Удосконалено механізми 
надання субвенції на соц.-
економ розвиток окремих 

територій

субвенція розподіляється по формулі:
• 80% по чисельності населення;
• 20% для регіонів у яких ВРП < 75% середнього

показника по країні;
• відповідність проектів пріоритетним напрямам

розвитку регіонів, визначених у стратегіях
регіонального розвитку та планах соціально-
економічного розвитку відповідних територій;

• спрямування субвенції на проекти, реалізація яких
забезпечує комплексне вирішення проблеми;

• наявність актуальної містобудівної документації
на місцевому рівні;

• відповідність об’єктів (заходів) оптимальним
мережам соціальної інфраструктури та
доступності публічних послуг у відповідних сферах;

• завершення реалізації проектів у поточному році.

Всі проекти відповідають стратегіям регіонального розвитку, оптимальним мережам соціальної 
інфраструктури та доступності публічних послуг у відповідних сферах, забезпечують 

комплексне вирішення проблем 2020

ЦІЛЬ 10.2. УКРАЇНЦІ, ЩО МЕШКАЮТЬ В «ДЕПРЕСИВНИХ 

РЕГІОНАХ», МАЮТЬ ДОСТАТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ
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+ 223
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Зросли темпи утворення об’єднаних тергромад

ОТГ утворено з 01.09.2019 , що на 44% 
більше за відповідний період 2018 року

Всього близько 980 ОТГ

ОТГ додатково перейдуть на прямі 
міжбюджетні відносини у 2020 році.94 174

Всього утворено 1045 ОТГ станом на 
17.02.2020

10.3. УКРАЇНЦІ МАЮТЬ РЕАЛЬНУ МОЖЛИВІСЬ ВПЛИВАТИ 

НА ОРГАНІЗАЦІЮ СВОГО ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЯК 

МЕШКАНЦІ СПРОМОЖНИХ ГРОМАД



Прийнято нову редакцію Методики формування 
спроможних територіальних громад 

СталоБуло

Державна 

політика у сфері 

місцевого 

самоврядування

Наявність вимог лише до 
визначення потенційного 
адміністративного центру 
територіальної громади та 
території громади
(нерозривність та географічна
цілісність),  а не до спроможності
об’єднаної територіальнох
громади

• чисельність населення, що постійно проживає на 
території територіальної громади

• площа території територіальної громади

• чисельність учнів, що здобувають освіту в закладах 
загальної середньої освіти, розташованих на 
території спроможної територіальної громади

• індекс податкоспроможності бюджету 
територіальної громади

• частка місцевих податків та зборів у доходах 
загального фонду бюджету територіальної громади

Визначено об’єктивні числові критерії
оцінки рівня спроможності
територіальної громади:

10.3. УКРАЇНЦІ МАЮТЬ РЕАЛЬНУ МОЖЛИВІСЬ 

ВПЛИВАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СВОГО ЖИТТЄВОГО 

ПРОСТОРУ ЯК МЕШКАНЦІ СПРОМОЖНИХ ГРОМАД



Спрощено процедуру 
затвердження перспективних 
планів областей, що дозволило розробити більш 
збалансовані перспективні плани областей, які 
відповідають Методиці

Прийнято Закон № 348-IX

Започатковано консультації з 
регіонами щодо перспективних планів 

Проаналізовано та 
оптимізовано 24 
перспективні плани з 
урахуванням нових критеріїв оцінки рівня 
спроможності територіальних громад 

• кількість проектних спроможних громад становить 
понад 1410 громад (зменшено у 8 разів у 
порівнянні з к-стю громад станом на 01.01.2015 -
понад 11 000)

• внесено зміни до перспективних планів
12 областей та затверджено перспективний 
план Закарпатської області

Розширено на 105
тергромад площу території покриття 
перспективними планами спроможних громад

105 24

• Проведено 48 консультативних зустрічей з асоціаціями 
органів місцевого, народними депутатами України, 
представниками органів місцевого самоврядування щодо 
оптимізації перспективних планів областей 

Було

• Облдержадміністрації  обласні ради КМУ
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* без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя. 

ОТГ у перспективних планах, затверджених Урядом, які 
об’єднують:

• 10095 територіальних громад

• 520,6 тис.кв.км від загальної площі України *,

• 34,1 млн.осіб або 86,9 % від загальної чисельності 
населення України*

1446

48

площі території України охоплено перспективними 
планами, чим створено основу для формування 
спроможних громад

90,4%
ОТГ визнано та буде визнано
спроможними у лютому 2020 року. 
Всього 876 ОТГ визнано
спроможними
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Cформовано мережі  надання публічних послуг та сервісів 
у громадах

26 мереж

100 шарів геоданих

150 300об’єктів соціальної 
інфраструктури

Створено геоінформаційну базу 
даних усіх надавачів публічних 
сервісів та послуг на рівні 
територіальних громад

https://bit.ly/2P50XrJ
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Pозроблено стандарти послуг 

для формування оптимальної 

мережі соціальної 

інфраструктури в громадах

БЕЗПЕКА
10 хв – час 

реагування 
на виклик

ОСВІТА
30 хв -

доступність 
закладів освіти

КУЛЬТУРА
центр послуг 

(ЦКП): 
до 50 000 
жителів –
1 ЦКП на 

6 – 8 тис. осіб

МЕДИЦИНА
Прибуття 
швидкої в 

селі – 20 хв

ЦНАП
Часова 

доступність 
– 30 хв 

до ЦНАПу
СПОРТ

1 стадіон 
на 10-15 тис.
сільського 
населення, 

1 стадіон 
на 30-50 тис.

міського 
населення

На кінець 2019 року 
запущено 130

незалежних ЦНАП 
та 6 нових 

мобільних ЦНАП в 
562 громадах
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Державна 

регіональна 

політика

Забезпечено житлом з 
вересня 2019 року 1130

сімей
• 200 млн грн нова бюджетна програма 

доступної іпотеки  
• 300 млн грн збільшення програми 

«Доступне житло» 

• Виділено 160,9 млн грн для реалізації права на житло мешканців 
144 гуртожитків

• Розроблено та зареєстровано у ВРУ проект Закону України «Про 
Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у 
власність територіальних громад на 2020 – 2021 роки» 

• Розпочато діалог з постраждалими інвесторами та проводиться 
громадське обговорення проекту Закону України «Про 
особливості врегулювання добудови проблемних об’єктів 
житлового будівництва»

Житлова політика і 

політика у сфері

благоустрою 

населених пунктів

ЦІЛЬ 10.4. УКРАЇНЦІ МАЮТЬ КОМФОРТНЕ ТА 

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО 



Прийнято 31 заявку на відшкодування вартості 
проведених заходів із підвищення 
енергоефективності. Орієнтовна сума вартості 
проектів 171,9 млн грн

Збільшено та поповнено статутний капітал Фонду
на 1,2 млрд грн.
На кінець 2019 року статутний капітал Фонду – 2,7
млрд грн.

Фонд енергоефективності надає компенсацію до
70% вартості робіт з енергоефективності

Заходи з енергоефективності дозволять заощаджувати на сплаті
комунальних послуг від 20% до 70%

ЦІЛЬ 10.6. УКРАЇНЦІ ЗМЕНШАТЬ ВТРАТИ ПРИ 

СПОЖИВАННІ ТЕПЛА, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ТА ІНШИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В БУДИНКАХ

31

1,2

70%

Енергетична 

ефективність 

будівель


