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Міністерство розвитку 
громад та територій України

БЕРЕЗЕНЬ
2020



РЕФОРМА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

63%

Європейським Парламентом
визнана однією з найуспішніших
реформ  в Україні 

МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ

жителів вважають реформу
децентралізації в Україні успішною
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РЕФОРМА ДФРР
інструмент реалізації інвестиційних
програм і проектів регіонального
розвитку 

РЕГІОНАЛЬНА
ПОЛІТИКА

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
СТРАТЕГІЯ
дорожня карта та основний 
вектор сталого розвитку регіонів
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РЕФОРМА
МІСТОБУДУВАННЯ
проведена за принципами лібералізації,
цифровізації та посилення відповідальності

МІСТОБУДУВАННЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

забезпечує прозорі, цифрові
та оперативні послуги у
сфері будівництва 

ДІАМ

ЄДЕССБ
забезпечує зниження
корупційних ризиків у сфері
будівництва

14 послуг у сфері будівництва доступно на порталі Дія
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ОПАЛЮВАЛЬНІ СЕЗОНИ: 
ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЖКГ

забезпечено стале та стабільне проходження  
надання послуг з теплопостачання

СТАБІЛЬНІ ТАРИФИ
на житлово-комунальні послуги для
населення 

ПИТНА ВОДА 
створено передумови для
забезпечення якісною питною водою

2020/2021 
2021/2022 
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СПІВПРАЦЯ З МЕРАМИ
оперативне та ефективне вирішення 
проблем по підготовці до опалювального 
сезону



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

фінансовий інструмент для ефективних
енергоощадливих рішень у громадських
та житлових будівлях

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
ЗАХОДИ
в громадських та житлових будівлях для
забезпечення енергонезалежності 
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ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНО РОБОТУ, СФОРМОВАНО НОВЕ ПРАВЛІННЯ



РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІД ЧАС ВІЙНИ
24.02.2022 -  



ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВЛАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ

законодавчо врегульовано питання
повноважень ОМС в умовах
воєнного стану

забезпечено підтримку громад та
регіонів 

МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ
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СИСТЕМИ
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

організовано безперебійну роботу систем 
життєзабезпечення населення 

створено умови для забезпечення сталого
проходження опалювального сезону

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН 2022/2023 

організовано стабільний тариф на
тепло та ЖКП

ЖКГ
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організовано оперативне відновлення 
пошкодженої критичної інфраструктури



ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

координація проведення першочергових 
аварійно -ремонтних робіт 

розроблено механізм обстеження
пошкоджених об ’єктів

ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ

СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР
для відновлювальних робіт пошкоджених 
об’єктів, відновлення населених пунктів та 
релокації підприємств 
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
створено передумови забезпечення мережі 
укриттів для захисту населення

НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ



ЖИТЛО ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА РОЗМІЩЕННЯ

облаштовано 12 модульних містечок для
тимчасового розміщення ВПО

ЖИТЛО 

компенсація витрат домогосподарствам (програма
"Прихисток" та компенсація за розміщення ВПО у
закладах

МОДУЛЬНІ МІСТЕЧКА

1 1

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО
реалізація Програми тимчасового соціального
житла для вразливих груп населення від
Держмолодьжитло



залучено кошти від ключових американських 
та європейських партенрів

залучено підтримку України в отриманні
статусу кандидата в члени ЄС на найвищому
політичному рівні 

оцінка збитків та потреб на відновлення
(RDNA) разом з Світовим банком та
Європейською Комісією

ОТРИМАННЯ СТАТУСУ КАДНИДИТА В ЧЛЕНИ ЄС 

МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

12

СПЕЦПОСЛАННИК ПРЕЗИДЕНТА В ЄС

ЗАЛУЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ВІДНОВЛЕННЯ 


