
Комітетські слухання: «Державна регіональна політика: виклики, ризики, можливості»

12 квітня 2021 року

Державна стратегія
регіонального розвитку 2027

та її реалізація 

Іван ЛУКЕРЯ



Cистема стратегічного планування на 
державному, регіональному та 

місцевому рівнях

Концентрація ресурсів на підтримку SMART-
спеціалізації регіонів

Створення та функціонування трирівневої системи 
стратегічного планування (держава, регіон, громада)

Ефективне планування регіонального розвитку та 
реалізація потенціалу кожної громади та регіону

Прозорість планування розвитку

Узгодженість розвитку регіонів та зменшення 
диспропорцій

SMART
спеціалізація

ГРОМАДА

БІЗНЕСНАУКА

ВЛАДА



Пріоритети регіонального розвитку 
на 2021-2023 роки

РЕАЛІЗАЦІЯ
ПЛАНУ ЗАХОДІВ

2021-2023

230
заходів 

РЕАЛІЗАЦІЯ
ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ

6
програм

Розвиток гірських 

територій

Макрорегіон

Азов – Чорне море

Розвиток

сільських територій
«Нове українське село»

Центри економічного розвитку 

та міські агломерації

ПРОГРАМИ

РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ

Прикордонні території 

у неспрятливих умовах

Цифрова 

трансформація
регіонів



Економічний каркас держави

Економічний каркас – це міста та 
спроможні громади з найбільшим   

економічним потенціалом

150 розвиткових 
проектів – економічних 

магнітів у регіонах

150 стратегій громад, які 
є  центрами економічного 

зростання 

Розвиток кожного з 24 регіонів 
спиратиметься на Центри 
економічного зростання 

В ДСРР є окремий 
функціональний тип територій 

«Центри економічного розвитку» 



Херсонська

Запорізька

Дніпропетровська

Харківська

Донецька

Луганська

Одеська

Кіровоградська

Сумська

Черкаська

Полтавська

Миколаївська

Київська

Чернігівська

Івано-
Франківська

Закарпатська

Львівська

Волинська Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Вінницька

Тернопільська

Чернівецька

АР Крим

Центри економічного розвитку

150 центрів 
економічного 
розвитку

Не менше 150 розвиткових проектів -
економічних магнітів регіонів

Межі областей



Функціональні типи територій –
у фокусі ДСРР 2027



Законопроект 5323
КОМПЛЕКСНЕ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ТРИРІВНЕВА СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Створення та функціонування трирівневої системи стратегічного 
планування (держава, регіон, громада)

Ефективне планування регіонального розвитку та реалізація 
потенціалу кожної громади та регіону

Прозорість планування розвитку

Узгодженість розвитку регіонів та зменшення диспропорцій

Контроль за відповідністю пріоритетів регіональних стратегій 
розвитку із Державною стратегією регіонального розвитку

Методичне забезпечення стратегічного планування на місцевому 
рівні

Технічні завдання на проекти в рамках ДФРР погоджуються з 
Мінрегіоном, з метою стимулювання  розвиток громад та територій

Експертна підтримка Агенцій регіонального розвитку у визначенні 
проблем регіону і подальших діях щодо їх вирішення

АРР сприяють місцевому економічному розвитку

Концентрація ресурсів на підтримку SMART-спеціалізації регіонів

Цифровізація процесу управління регіональним розвитком

Підвищення якості та обґрунтованості управлінських рішень в ході 
формування державної регіональної політики

Покращення обізнаності громадян про соціально-економічний 
розвиток в регіоні та громаді

ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ



Проект закону України
«Про особливості стимулювання 
регіонального розвитку»

• створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціально-
економічного розвитку регіонів

• зменшення диспропорцій у розвитку регіонів

• концентрація коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, 
а також інших ресурсів для реалізації інтегрованих проектів розвитку

• створення сприятливих умов для залучення інвестицій та розбудови 
інфраструктури

• створення робочих місць, підвищення рівня зайнятості, подолання 
бідності та безробіття в усіх регіонах України

• ефективне використання потенціалу та особливостей регіонів для 
досягнення на цій основі підвищення рівня життя населення

• співробітництво та взаємна відповідальність всіх суб'єктів ДРП у 
виконанні завдань регіонального розвитку.  

• комплексне розв’язання проблем територій

СТИМУЛЮВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ

ТЕРИТОРІАЛЬНО 
ОРІЄНТОВАНИЙ 

ПІДХІД

ІНСТРУМЕНТИ 
СТИМУЛЮВАННЯ

ТЕРИТОРІЇ З 
ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ

ЗАСАДИ ЗАКОНОПРОЕКТУ:



Підвищення ефективності використання коштів 
Державного фонду регіонального розвитку 

3% від ДБУ- прогнозоване 
фінансування ДФРР

ДФРР – головний інвестиційний 
інструмент Уряду з прогнозованим 

фінансуванням від доходу загального 
фонду Державного бюджету України 
на відповідний бюджетний період 

Прозорий відбір 
проєктів 

Подання, оцінка, відбір проєктів 
здійснюється через інформаційний 

ресурс ДФРР (on-line платформа)

Можливість залучати
додаткові кошти до ДФРР

Можуть зараховуватися кошти, які 
надходять від програм допомоги

ЄС, донорів, МФО
Такі кошти спрямовуються на 

проекти національного значення

▪ 50% від ДФРР   спрямовується на проєкти та програми Державної стратегії (ДСРР)

▪ 30% від ДФРР   спрямовується на фінансування Регіональних стратегій розвитку

▪ 20% від ДФРР   спрямовується на проєкти та програми, розвиток інфраструктури громад

Внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України


