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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.10.2020 року № 1300 «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо утворення та 
забезпечення функціонування установ «Агенція 

регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції».

Передбачено реалізацію у 2021 році 

експериментального проєкту, у Дніпропетровській, 
Полтавській, Хмельницькій та Херсонській 
областях.

* – АРР беруть участь у реалізації експериментального проєкту, затвердженого 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020  № 1300
** – Перебуває у стані припинення юридичної особи в результаті її ліквідації



Агенції регіонального розвитку, створені в областях України

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ТУТ



Недотримання принципу співучасті 

обласних рад  та ОДА при 

заснуванні агенцій

Несформованість системи гарантованого 

та збалансованого фінансування 
діяльності агенцій

Недостатнє забезпечення агенцій 

кваліфікованими кадрами, плинність 

кадрів Відсутність чіткої організаційної структури, 

відповідно до основних функцій агенцій

Не всі агенції забезпечені офісними 

приміщеннями та офісною технікою

Нерозуміння представниками ОДА та 

облрад суті та значення діяльності агенцій

Проблемні питання діяльності АРР

Недостатня співпраця з усіма 

стейкхолдерами регіонального та 

місцевого розвитку 

Часткове дублювання функцій АРР 

та профільних департаментів ОДА, 

недостатньо конструктивна 

співпраця між ними

Низький рівень виконання функцій 

агенцій щодо надання платних послуг



Заплановане фінансування АРР з обласних бюджетів у 2021 році (тис. грн)

* - внесок Одеської обласної ради до установчогофонду агенції

** - кошти фінансової підтримкиагенції, заплановані длявиділення з обласногобюджету на І квартал 2021 року



Підтримка діяльності агенцій регіонального розвитку

З метою підвищення ефективності діяльності агенцій регіонального розвитку Мінрегіоном розроблено зміни 
до низки нормативно-правових актів

Постійна інформаційна та консультаційна підтримка діяльності агенцій регіонального розвитку

Розроблено практичний посібник для агенцій регіонального розвитку щодо надання платних послуг 
(https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/Posibnik-ARR.pdf)

Інформації про діяльність агенцій оновлюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці 
«Агенції регіонального розвитку» (https://www.minregion.gov.ua/agentsiyi-regionalnogo-rozvitku/).

Агенції регіонального розвитку  залучено до процесу розроблення та реалізації державної 
регіональної політики, стратегічного планування  регіонального розвитку

Залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки агенцій (Проєкти: «Підвищення 
конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного 
співробітництва»,  «Посилене партнерство для сталого розвитку – пілотний етап») 

Реалізація агенціями проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного бюджету, отриманих від ЄС

https://www.minregion.gov.ua/agentsiyi-regionalnogo-rozvitku/


Удосконалення законодавчого забезпечення діяльності АРР

Визначені підходи до фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності агенції

Агенції беруть участь у реалізації державної регіональної політики 

Мінрегіоном розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
засади державної регіональної політики», яким передбачено: 

проєкт постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 

2016р. № 258 «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку»

Розширено перелік засновників агенції

Після внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» 
Мінрегіоном буде розроблено:

АРР може отримувати доходи від основної діяльності

Розширено перелік завдань агенції у сфері реалізації державної регіональної політики, 

забезпечення регіонального та місцевого розвитку 



Участь агенцій регіонального розвитку у реалізації проєктів
секторальної бюджетної підтримки ЄС



11 АРР у 2021 році отримають суттєву фінансову підтримку для реалізації 10 проєктів на загальну суму 83,7 млн грн, 
в тому числі кошти з державного бюджету –63,7 млн грн, кошти з місцевого бюджету та інших джерел – 20млн грн

Створення мережі бізнес-хабів у Закарпатській області» (5998,16 тис. грн)

Співробітництво задля економічного зростання Карпат (громад Закарпатської, Львівської, Чернівецької, 
Івано-Франківської областей) (14122,4 тис. грн)

Закарпатська

Створення мережі центрів підтримки бізнесу/підприємців у Київській області (13403,536 тис. грн)

Підвищення рівня інституційного потенціалу регіонального розвитку об’єднаних територіальних громад 
Київської області шляхом навчання представників органів самоврядування сталому економічному 
розвитку громад (2000 тис. грн)

Київська

Центр розвитку соціального підприємництва (5801,52 тис. грн)Тернопільська

Розвиток людського капіталу в агро-органічному секторі економіки (4870,138 тис. грн)Рівненська

Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер» (12000 тис. грн)Житомирська

Розвиток хаб-ситеми підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області 
(16732,218 тис. грн)Чернігівська

Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком, як якісної 
підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області (2163,37 тис. грн)Вінницька

Розвиток підприємницького потенціалу в мешканців сільської місцевості через запуск громадських 
майстерень в 9-ти громадах Черкаської області (6577,3 тис. грн)Черкаська

Проекти-переможці конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, заявниками яких є АРР

Чернівецька
Івано-Франківська
Львівська

Тернопільська
Рівненська

партнери

партнери

За результатом першого конкурсного відбору у Закарпатській області відібрані проєкти, які реалізовувалися АРР: «Розвиток інституційної спроможності 

Агенції регіонального розвитку Закарпатської області» (3599,0 тис. грн); «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах» (7896,6 тис. 

грн), «Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку» (11390,9 тис. грн)



Налагодження ефективної системи проектної діяльності, 
розроблення якісних проектів регіонального розвитку

Результатом діяльності АРР має стати:

Підвищення інвестиційної привабливості регіонів, залучення інвестицій

Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Ефективне планування і реалізація політики регіонального розвитку, 
оптимальне поєднання державних, регіональних та місцевих ініціатив, 

влади, бізнесу та громадськості

Підтримка галузевого розвитку регіонів з урахуванням їх 
конкурентних переваг

Підтримка міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення 
міжрегіональних проектів

Підтримка експортної діяльності та сприяння суб’єктам місцевої 
економіки у виході на нові ринки



Синергія Мінрегіону, обласних державних адміністрацій та обласних 
рад щодо підтримки АРР 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


