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ДФРР: ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ!!!



ДФРР: ДЛЯ ЧОГО ПИСАТИ РОЗВИТКОВІ ПРОЕКТИ?

Розвиток регіону не можливо забезпечити, якщо бюджет 

фінансує лише окремі об’єкти будівництва, що не вписані у 

проекти розвитку. Їх вплив на розвиток не можливо оцінити. 

Наприклад освоєння 100% коштів на будівництво мосту, яким 
ніхто не їздить не є позитивним результатом для розвитку. 

Головним індикатором тут має стати не освоєння коштів, а 

досягнення певного вимірюваного результату: скорочення 

часу доставки вантажів, зростання пасажиропотоку, тощо.



ДФРР: ВІДПОВІДНІСТЬ одній з  УМОВ

Відповідність проекту пріоритетам 

Державної стратегії регіонального розвитку,

Стратегії розвитку Львівської області 

та  Плану заходів   її   реалізації

Підтримка проектів об’єднаних 

територіальних громад

Підтримка проектів співробітництва 

територіальних громад



ДСРР - 2020

ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

ЦІЛЬ 1
Підвищення  рівня 

конкурентоспро-

можності регіонів

ЦІЛЬ 2
Територіальна соціально-

економічна інтеграція і 

просторовий розвиток

ЦІЛЬ 3
Ефективне 

державне 

управління у сфері 

регіонального 

розвитку

www.kmu.gov.ua/document/247566233/Р0385-00.doc



Дерево цілей ДСРР-2020
ЦІЛЬ 1 ЦІЛЬ 2 ЦІЛЬ 3

1. Підвищення ролі та 

функціональних можливостей 

міст у подальшому розвитку 

регіонів

2. Створення умов для 

поширення позитивних процесів 

розвитку міст на інші території, 

розвиток сільської місцевості 

3. Підвищення ефективності 

використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів

1. Виконання завдань і здійснення 

заходів, спрямованих на вирішення 

актуальних проблемних питань 

Донецької та Луганської областей, 

Автономної Республіки Крим та  м. 

Севастополя 

2. Запобігання збільшенню 

диспропорцій, що гальмують 

розвиток регіонів

3. Забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого 

середовища для людини 

незалежно від місця її проживання

4. Розвиток міжрегіонального 

співробітництва

1. Децентралізація влади, 

реформування місцевого 

самоврядування та 

адміністративно-

територіального устрою

2. Удосконалення системи 

стратегічного планування 

регіонального розвитку на 

загальнодержавному та 

регіональному рівні 

3. Підвищення якості державного 

управління регіональним 

розвитком  

4. Посилення міжгалузевої 

координації в процесі 

формування та реалізації 

державної регіональної політики

5. Інституційне забезпечення  

регіонального розвитку

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF



Стратегія Львівщини - 2020

ПЛАН реалізації Стратегії
(на 2016-2018 роки)

Проекти до ПЛАНУ реалізації Стратегії
(до 3-х років)

Стратегічні цілі

1.Конкуренто-

спроможна 

економіка

2.Якість життя 3.Відкриті 

кордони

4.Розвинуте 

село

5.Туристична 

привабливість

http://www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku

ДФРР МТД

Бюджет

розвитку 

обласного 

бюджету

Інвестиції Інші джерела



http://www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku

1. Конкурентоспроможна економіка

1.1. Інвестиції та бізнес

1.2. Високотехнологічна промисловість

1.3. Наука та інновації

2. Якість життя

2.1. Безпека

2.2. Комфортне середовище

2.3. Розвиток особистості

2.4. Чисте довкілля

2.5. Децентралізація та місцеве самоврядування

3. Відкриті кордони

3.1. Міжнародне співробітництво

3.2. Транскордонна співпраця

3.3. Прикордонна інфраструктура

3.4. Чисте довкілля

4. Розвинуте село

4.1. Економіка

4.2. Соціальні стандарти

5. Туристична привабливість

5.1. Туристична інфраструктура

5.2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва

5.3. Туристичні продукти

Проект Стратегії Львівщини – 2020: дерево цілей 



ЗАЯВНИКИ

органи центральної 
та місцевої виконавчої влади

органи місцевого самоврядування 

відділи

департаменти

установи комунальної власності
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Склад комісії  та положення про неї – розпорядження голови ОДА від 09.02.2016 

№58/0/5-16

Стаття 24-1 "Державний фонд регіонального розвитку" 

Бюджетного кодексу України

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства "Питання підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку" (№ 80 від 24 квітня 2015 року)

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196

"Деякі питання державного фонду регіонального розвитку"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА



Технічне завдання на проект
1. Назва програми і проекту регіонального

розвитку, що може реалізовуватися за рахунок

коштів державного фонду регіонального

розвитку

Назва проекту повинна бути короткою і відповідати змісту 

проекту. Слід уникати «поетичних» назв, які потребують 

додаткових пояснень щодо змісту проекту

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії

регіонального розвитку та відповідної стратегії

розвитку регіону, якому відповідає проект

Завдання з ДСРР-2020 та Стратегії розвитку області, якого 

стосується проектна ідея

3. Мета та завдання проекту Мета проекту потребує чіткого формулювання. Завдання – що 

буде зроблено в процесі реалізації проекту.

4. Територія, на яку проект матиме вплив В яких населених пунктах чи районах області має 

здійснюватись проект

5. Кількість населення, на яке

поширюватиметься проект

Яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем 

вигод від проекту

6. Опис проблеми, на вирішення якої

спрямований проект

Максимально стислий опис проблеми

7. Очікувані кількісні та якісні результати від

реалізації проекту, інновації проекту

Очікувані результати повинні бути зазначені у формі 

«завершено», «створено», «навчено» і т.д. 

8. Основні заходи проекту Ключові заходи у формі «створення», «підготовка», «організація» 

і т.д. 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1 рік 2 рік 3 рік Разом

11. Джерела фінансування проекту Обласний, місцевий, державний бюджет, бізнес, МТД тощо

12. Учасники реалізації проекту та їх функції Організації, що можуть бути залучені і їх роль

13. Інша інформація щодо проекту Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту



Зміст проекту
І. Реєстраційна картка проекту

ІІ. Зміст проекту

ІІІ. Проект

1. Анотація проекту

2 Детальний опис проекту

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

2.2. Мета та завдання проекту

2.3. Основні заходи проекту

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

2.6. Інновації проекту

ІV. Бюджет проекту

4.1. Загальний бюджет проекту

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

4.3. Очікувані джерела фінансування

4.4. Локальний кошторис

V. Інформація про учасників реалізації проекту

VІ. Додатки



І. Реєстраційна картка проекту
Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим /

місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

Тематичний напрям реалізації проекту 

Проект до плану заходів з 

реалізації стратегії регіонального 

розвитку

Проект співробітництва 

територіальних громад

Проект добровільно об’єднаних 

територіальних громад

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період

до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06

серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому

відповідає проект

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік))

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального

розвитку, тис. грн

1 рік 2 рік 3 рік Разом

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн 1 рік 2 рік 3 рік Разом

Назва регіону, в якому реалізується проект

Назва району, в якому реалізується проект

ПІБ керівника заявника

Телефон, факс, e-mail заявника

Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту (Обов’язково контакт особи, яка

безпосередньо займається проектом)

*бажано мобільний



Вважається за доцільне рекомендувати розробникам проектів 

складати анотацію після завершення написання проекту та 

заповнення відповідних додатків

ІІІ. Проект
1. Анотація проекту 

Розкрити  зміст проекту за такою схемою:
 назва проекту;

 актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-

економічна спрямованість та реальна можливість його виконання; 

 перелік заходів  проекту;

 очікувані результати  проекту;

 цільові групи проекту;

 обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його 

фінансування;

 організації-партнери, співвиконавці проекту.



Розвиток сучасного освіченого громадянського суспільства з рівними можливостями
користуватися інформаційними та інтелектуальними надбаннями людства неможливий без
утримання, розвитку інформаційних, культурно-освітніх центрів. Таке завдання в Україні

покладається на бібліотеки. Але, щоб бібліотеки могли виконувати покладені на них новітні
функції, повинні пройти етап трансформації та модернізації. Це питання почало підніматись
на загальнодержавному рівні.

…

Адже залишковий принцип фінансування культури, особливо бібліотек, призвів до занепаду
бібліотечної галузі країни. Зрозуміло, що такий стан бібліотеки, з її «совковим» інтер’єром та
обладнанням, яке не оновлювалось ще з радянських часів уже не може задовольнити
сучасного користувача.

…

З метою ефективного функціонування громадського приміщення бібліотеки, влада міста
планує …, що дозволить перетворити її на сучасну URBAN-бібліотеку з розширеним
комплексом новітніх послуг. Проблемою … є недостатність фінансових ресурсів міського
бюджету. Тому існує потреба пошуку інших джерел фінансування, залучення грантових коштів
з Державного фонду регіонального розвитку.

Цей пілотний проект у Трускавці дасть поштовх для модернізації інших бібліотек міста, та
буде прикладом модернізації бібліотек регіону.

Анотація: реальний приклад

Проект «Перша URBAN-бібліотека в м.Трускавці»



2. Детальний опис проекту

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 

проект

Пропонується надати інформацію за наступними складовими:

 Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю та опис 

існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

 Детальне визначення проблематики;

 Підтвердження відповідності проекту Державній стратегії регіонального 

розвитку, стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації;

 Визначення цільових груп проекту;

 Короткий опис заходів проекту;

 Яким чином проект базуватиметься на попередніх досягненнях, проектах чи 

заходах; у який спосіб буде забезпечено місцеве правове супроводження, 

або регулювання заходів за проектом;

 Які процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом 

передбачено;

 Розподіл функцій організацій-партнерів.



2.2. Мета та завдання проекту

Мета проекту потребує чіткого формулювання. 

Мета – це кінцевий пункт призначення, до якого ми прийдемо після 

завершення проекту.

Завдання мають визначити  логіку розв'язання проблеми проекту. 

Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб 

планується вирішити проблему, яка стала підставою для здійснення 

проекту і чи не існує більш доцільного, або більш раціонального 

способу досягнення мети проекту



Бібліотека, як суспільний інститут, повинен відповідати сучасним потребам 

громади.

Метою нашого проекту є перетворення пострадянської традиційної бібліотеки на 

URBAN-бібліотеку з сучасним інтер’єром та обладнанням, для реалізації цікавих 

соціально корисних, культурно-освітніх, інформаційних, пізнавальних заходів.

Ключове завдання проекту – створення комфортного енергоефективного

простору для об`єднання громади міста навколо нових ідей. Бібліотека –

інкубатор міських ідей.

Завданням проекту є оновлення фасаду та інтер’єру бібліотеки, заміна вікон та 

дверей на енергозберігаючі, покращення електричного опалення, облаштуванням 

літньої тераси. Тож, комплекс заходів проекту дозволить утримувати сталий 

температурний режим 16-20ºС в приміщенні, ощадливо і ефективно 

використовувати електроенергію, створить естетичну привабливість бібліотеки, що в 

майбутньому дозволить розширити комплекс бібліотечних послуг.

Мета та завдання проекту: реальний приклад

Проект «Перша URBAN-бібліотека в м. Трускавці»



2.3. Основні заходи проекту
У цьому розділі необхідно описати яким чином у проекті планується досягнути 

його Мети, тобто розкрити спосіб виконання завдань проекту. Для  цього 

необхідно надати наступну інформацію:

 Детальний опис заходів проекту;

 Роботи, що будуть виконуватись в межах окремих заходів;

 Інформаційний супровід та моніторинг реалізації проекту;

Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які передбачають 

будівництво додатково зазначаються:

 наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного 

характеру;

 обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності об'єкта

 прогнозні джерела фінансування;

 вплив реалізації проекту на навколишнє природне середовище;

 стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації проекту на 

момент подання проекту.



Основні заходи проекту: реальний приклад

Проект «Перша URBAN-бібліотека в м. Трускавці»
Щоб зреалізувати мету потрібно в рамках проекту …провести ряд заходів:
- придбати, демонтувати та встановити металопластикові вікна…;
- …;
- забезпечити сучасними меблями та бібліотечним інвентарем…;
- …;
- придбати та стаціонарно встановити мультимедійне та інтерактивне обладнання…;
- інформувати населення про хід реалізації проекту що функціонально розширює послуги 
бібліотеки…;
- провести соціологічне опитування жителів міста щодо нових функцій URBAN-бібліотеки.

Владою міста в попередні роки проводились локальні роботи в бібліотеках Трускавецької 
МЦБС: зроблено автономне електричне опалення в центральній бібліотеці, і частково у 
бібліотеці-філії №1,  проводились поточні ремонти приміщень в бібліотеці-філії №2 та у 
бібліотеці для дітей. Та як свідчать анкетування та опитування, цих заходів недостатньо, щоб 
створити в бібліотеках комфортні умови та затишок, що мають відповідати сучасним 
потребам користувачів та статусу всесвітньо відомого міста-курорту…

У випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів ті 
питання будуть виноситися на розгляд відповідних підрозділів, депутатських комісій, сесії, чи на 
розгляд міськвиконкому Трускавецької міської ради в залежності компетенції питання.

Загальна кошторисна вартість проекту – … тис.грн.
Загальний обсяг фінансування проекту - … тис. грн., за кошти Державного фонду 
регіонального розвитку (державний бюджет),  …  тис. грн. – за кошти міського бюджету.



2.4. План-графік реалізації заходів проекту
Тривалість заходу 

(по етапах)

Коротка назва заходу Джерела фінансування (тис. грн.)

ДФРР Місц.бюджет Партнери

Місяць 1 Заміна вікон та вхідних дверей 95,601 43,172 0

Місяць 2

Місяць 3

Місяць 4

Місяць 5

Місяць 6

Місяць 7

Місяць 8

Місяць 9

Місяць 10

Місяць 11

Місяць 12

Наступні роки (якщо тривалість проекту перевищує 1 рік)

Тривалість заходу 

(по етапах)

Коротка назва заходу Джерела фінансування (тис. грн.)

ДФРР Місц.бюджет Партнери

Півріччя 1

Півріччя 2

Півріччя 3

Півріччя 4



Показники 

успішност

і проекту

Значення 

показникі

в станом 

на 

початок 

проекту

Значення показників станом на завершення 

бюджетного року

Джерела 

інформації 

про 

показники

1 рік 

проект

у

2 рік 

проект

у (за 

наявно

сті)

3 рік 

проект

у (за 

наявно

сті)

1 рік 

після 

заверш

ення 

проект

у

2 рік 

після 

заверш

ення 

проект

у

3 рік 

після 

заверш

ення 

проект

у

2.5. Очікувані результати проекту
До цього розділу пропонується включити таку інформацію:

 короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту

 сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить 

наявну ситуацію для цільових груп

Сталість результатів проекту:

 фінансова сталість - економічна ефективність та показники самоокупності проекту;

 інституційна сталість - яким чином реалізація проекту вплине на розвиток місцевих 

інституцій; 

 політична сталість - вплив проекту на формування місцевої політики у відповідній сфері 

(галузі), на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого 

самоврядування підприємствами, установами, організаціями; місцевим 

підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої 

влади; з органами місцевого самоврядування інших ланок та інших територіальних 

громад



Очікувані результати проекту: реальний приклад

Проект «Перша URBAN-бібліотека в м. Трускавці»

Показники

успішності 
проекту

Значення 
показникі
в станом 

на 
початок 
проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела 
інформаці

ї про 
показники

1 рік 
проекту

2 рік 
проект

у (за 
наявно

сті)

3 рік 
проекту 

(за 
наявнос

ті)

1 рік після 
завершення 

проекту

2 рік після 
завершення 

проекту

3 рік після 
завершен

ня 
проекту

температурни
й режим

8-10ºС 16-20 ºС - - 16-20 ºС 16-20ºС 16-20ºС
Дані 

МЦБС

споживання 
електроенергії 

на обігрів 
приміщення в 
опалюваний 

сезон,

В 
середньо
му 3000 
кВт на 
місяць

В 
середньом
у 1800 кВт 
на місяць, 

що 
становить 
близько 

40%

- -

В 
середньом
у 1800 кВт 
на місяць

В 
середньом
у 1800 кВт 
на місяць

В 
середньо
му 1800 
кВт на 
місяць

Прилад 
обліку 

електроен
ергії

якісний 
показник 
комфорт

10% 60% - - 70% 80% 90% -\\-

Наслідками реалізації проекту буде зменшення обсягів споживання енергоносіїв та
зменшення видатків міського бюджету на оплату електроенергії, покращення
температурного режиму приміщень бібліотеки. Можливість впровадити та розширити ряд
нових послуг, реалізовувати нові проекти: майстер-класи, зустрічі, семінари, конференції.
URBAN-бібліотека стане більш привабливим закладом ніж теперішня бібліотека-філія №1,
що позитивно вплине на формування соціального іміджу міста та буде прикладом до
модернізації інших бібліотек міста і району загалом.



Очікувані результати проекту: реальний приклад

Проект «Перша URBAN-бібліотека в м. Трускавці»

Сталість результатів проекту

Фінансова сталість:
Впровадження проекту передбачає значні витрати, які в подальшому виправдають себе,
хоча не окупляться в короткі терміни, але забезпечать економію в розмірі 40% бюджетних

коштів на оплату електроенергії бібліотеки …

Інституційна сталість:
Міські бібліотеки – соціальні неприбуткові установи, надають безкоштовні послуги усій
громаді, і є власністю громади. Реалізація даного проекту покращить комунальні умови
функціонування бібліотеки нового типу, сприятиме розвитку, ефективному обслуговуванню

як користувачів бібліотек, так і розвитку культурної інфраструктури міста в цілому. Все
технічне обладнання та матеріальні цінності, які будуть отримані за результатами проекту,
перейдуть на баланс бібліотеки-філії №1 Трускавецької МЦБС.

Політична сталість:
Ідея створення URBAN-бібліотеки є яскравим прикладом того, що влада міста працює над

питаннями трансформаційних перетворень бібліотечної мережі міста. Реалізація цього
проекту дозволить по новому глянути на можливості бібліотек, дасть стимул в перспективі
модернізації інших бібліотек міста та приклад для міст-сусідів до трансформації та
модернізації своїх бібліотечних мереж, що позитивно позначиться на розвитку міста та
району загалом.



2.6. Інновації проекту

В цьому розділі слід зазначити:

 короткий опис (сутність інновації та сфера практичного

застосування);

 характер інновації (технічний, технологічний, організаційний,

фінансовий тощо);

 основні якісні характеристики (цінність, прогнозований позитивний

ефект);

 територіальний масштаб інновації (не має аналогів: в Україні / в

області / у районі / у селі, селищі);

 наявність захисту авторства (якщо є, дайте посилання на публікації,

патенти).

Якщо у проекті міститься декілька інновацій, то доцільно зробити 

окремий опис кожної з них. 

Якщо на думку заявника проект не містить інновацій, то у цьому 

розділі робиться запис «Інновації відсутні».



Інновації проекту: реальний приклад

Проект «Перша URBAN-бібліотека в м. Трускавці»

…Взявши до уваги передовий закордонний досвід та окресливши стратегію розвитку і
модернізації бібліотечної мережі міста Трускавець, постала потреба перетворення
пострадянської бібліотеки-філії №1 на сучасну URBAN-бібліотеку, модерну установу, що
може задовольнити різноманітні інформаційні, культурно-освітні потреби, дозвілля
сучасного користувача.

Короткий опис: створення URBAN-бібліотеки є новітнім напрямком розвитку сучасної
бібліотечної справи. Згідно Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 р. «Якісні зміни
бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» бібліотеки мають трансформуватися
із звичних книгосховищ у новітні інформаційні установи. І ми вважаємо, що модель URBAN-
бібліотеки якнайкраще підходить для реалізації напрямків розвитку бібліотеки, і буде корисна
громаді Трускавця;

Характер інновації (організаційний): це новий підхід до функціонування сучасної бібліотеки,

переосмислення як самого бібліотечного простору приміщень так і функцій, послуг які має
надавати сучасна бібліотека.

Основні якісні характеристики: основною якісною характеристикою створення URBAN-
бібліотеки це затребуваність, цікавість, корисність громаді міста.

Територіальний масштаб інновації (немає аналогів у районі): реалізація цього проекту
приверне велику увагу громадськості, бо в нашому районі такого прецеденту,
кардинального перетворення бібліотеки ще не було. Це безперечно викличе інтерес до
бібліотек загалом. URBAN-бібліотека стане більш привабливим закладом ніж теперішня
бібліотека-філія №1, що позитивно вплине на формування соціального іміджу міста та
прикладом до модернізації інших бібліотек міста і району загалом.



IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що 

здійснюватимуться за 

проектом

Загальна 

вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн.

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки

ДФРР
місцевий 

бюджет 

інші 

учасники 

проекту 

ДФРР
місцевий 

бюджет

інші 

учасники 

проекту

1.

2.

РАЗОМ:

Вимоги до заповнення Бюджетної форми 1

Розписуються усі заходи, передбачені розробником проекту (у відповідності до заходів п.

2.3). При цьому зазначена форма повинна виглядати чином, що здійснюється не лише

розпис певного заходу, передбаченого проектом, а й усіх елементів, з яких цей захід

складається.

На один й той самий (комплексний) захід може містити у собі певну кількість підзаходів,

наприклад: здійснення навчання та придбання матеріальних цінностей, проведення

комунікативного заходу та друкування у засобах масової інформації звіту (репортажу)

щодо одержаних результатів під час цього засідання (семінару, конференції); закупівлю

спецтехніки, здійснення тренінгу її обслуговуючого персоналу та підготовку

спеціалізованого відеоролика для підвищення ефективності тренінгів персоналу тощо.



4.2. Розклад бюджету за статями видатків

Вимоги до заповнення Бюджетної форми 2

За цією формою відбувається групування видатків за усіма без винятку заходами відповідно

до засад економічної класифікації (КЕКВ) – у видатки споживання та розвитку.

Економічну класифікацію видатків розписувати відповідно до чинної редакції Бюджетного

кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про

затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та

Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету.

Статті видатків

Загальна 

сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки

ДФРР
місцевий 

бюджет

інші 

учасники 

проекту

ДФРР
місцевий 

бюджет

інші учасники 

проекту

1. Видатки 

споживання:

2. Видатки

розвитку:

РАЗОМ:



Співфінансування

Заявники, проекти яких будуть визнані переможцями, згодом укладатимуть угоди щодо їх

реалізації.

Складовою зазначеної угоди є обов’язкове виконання зобов’язань щодо додержання обсягів

співфінансування, у тому числі зазначена вимога поширюється й на зобов’язання партнерів

за проектом. Після укладення угоди, хід реалізації проекту буде піддаватися регулярному

моніторингу з боку відповідних контролюючих органів. Підтвердження виконання зобов’язань

зі співфінансування відбуватиметься лише за даними бухгалтерського обліку за проектом.

Враховуючи усе наведене, не вважається за доцільне перенавантажувати бюджет проекту

міфічними та нереальними даними щодо співфінансування.

4.3. Очікування джерела фінансування

Джерела фінансування
Сума (тис. 

грн)

Частка у % від

загального обсягу 

фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

2. Фінансування з місцевого бюджету

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників 

проекту, у тому числі за рахунок:

1) учасників з бюджетного сектору

2) учасників з підприємницького сектору

3) учасників з громадськості 

Загальний обсяг фінансування 100



Для проектів, що передбачають будівництво або реконструкцію:

Замість локального кошторису в додатки проекту докладаються:

- зведений кошторисний розрахунок та локальний кошторис за необхідності;

- звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

- рішення (наказ, розпорядження) про затвердження проектно-кошторисної

документації.

4.4. Локальний кошторис

Для проектів, що передбачають закупівлю основних засобів:

Локальний кошторис складається у довільній формі на основі комерційних

пропозицій та рахунків-фактур (не менше ніж від 3 фірм).

Комерційні пропозиції та рахунки фактури докладаються в додатки.



V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУ

Партнер  1 Партнер  2

Повна офіційна назва організації-партнера

Місце розташування

Юридичний статус

Офіційна адреса

Контактна особа

Телефон

Факс

Адреса електронної пошти

Кількість  штатних співробітників (постійних та 

тимчасових)

Роль та залученість до підготовки цього проекту

Завдання, які покладаються на організацію-партнера

в реалізації проекту

Форма повинна бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Можна збільшити
цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів або подавати окремі
таблиці для кожного з партнерів



VІ. ДОДАТКИ

Проекти, що передбачають будівництво або реконструкцію об'єктів:
- зведений кошторисний розрахунок та локальний кошторис за необхідності;
- звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
- рішення(наказ, розпорядження) про затвердження документації;
- рішення про співфінансування або гарантійний лист (у разі, якщо відбір відбувається у 
попередньому році до бюджетного року, у якому буде фінансуватися проект);
- довідка про комунальну форму власності об'єкта;
- довідка про категорію складності для проектів будівництва;
- інші додатки\розрахунки, які характеризують проект.

Проекти, що передбачають закупівлю основних засобів:
- комерційні пропозиції;
- рахунки фактури;
- рішення про співфінансування або гарантійний лист (у разі, якщо відбір відбувається у
попередньому році до бюджетного року, у якому буде фінансуватися проект);
- довідка про комунальну форму власності об'єкта.

Додатково для проектів
Співробітництва територіальних громад – копії договорів про співробітництво, завірені в
установленому порядку.

Об'єднаних територіальних громад – документи, які підтверджують статус об'єднаної

територіальної громади (рішення про об'єднання).

Просвітницького характеру:
- розрахунки кількості та вартості семінарів, тренінгів та ін.;
- розрахунки вартості транспортних, поліграфічних та інших витрат.



VІ. ДОДАТКИ

Разом із проектом подають таблицю у форматі .xls, яка містить 

наступні структурні елементи:
- Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх

місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва
- "Період реалізації (рік початку і закінчення)"
- Результативність реалізації проекту (для проектів будівництва потужність, відповідних

одиниць)
- Замовник будівництва
- Підрядна організація
- Проведення тендерних процедур
- Кошторисна вартість, тис. гривень : всього та залишок
- Відсоток будівельної готовності,%
- Обсяг фінансування у 2016 році, тис. гривень , в т. ч.: коштів державного фонду

регіонального розвитку, місцевого бюджету, інших джерел
- Форма власності
- Найменування експертної організації, дата, номер експертизи
- Дата затвердження та найменування відповідного органу державної влади
- Уведення в експлуатацію, відповідних одиниць
- Відповідність інвестиційної програми (проекту) програмним і прогнозним документам

економічного і соціального розвитку держави, відповідного регіону, міста, району
державним цільовим програмам, а також пріоритетам розвитку регіонів, визначеним
державною та регіональними стратегіями розвитку регіонів



РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ОН-ЛАЙН 

ПЛАТФОРМІ ДФРР

Для реєстрації проекту на 
он-лайн платформі ДФРР 

необхідно заповнити 
Форму 2. 

Після її внесення на 
регіональним 

адміністратором он-лайн 
платформу системою 

генерується 
логін та пароль, який є 

унікальним для кожного 
проекту.

Назва проекту:

Прізвище Ім’я По-батькові:

(відповідального за створення проекту в онлайн

платформі ДФРР)

Робочий та мобільний телефон:

(відповідального за створення проекту в онлайн

платформі ДФРР)

Електронна пошта:

(на цю адресу регіональним адміністратором 

онлайн платформи ДФРР буде надіслано логін і 

пароль доступу до сторінки створення проекту)

Gmail !!!!

Рік подання проекту:

Заявник:

(найменування органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим / місцевого органу 

виконавчої влади / органу місцевого 

самоврядування)

Технічне завдання:

(номер і назва технічного завдання на 

реалізацію якого подається проект 

регіонального розвитку) 

Заповнює

регіональний 

адміністратор



РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ОН-ЛАЙН 

ПЛАТФОРМІ ДФРР

Кожен структурний елемент проекту 
переноситься у таке ж відповідне поле на он-

лайн платформі ДФРР.
У додатки докладаються скан-копії

відповідних документів та фото сучасного 
стану об’єктів за необхідності.



РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМІ ДФРР

І. Реєстраційна картка проекту

ІІ. Зміст проекту

ІІІ. Проект

1. Анотація проекту

2 Детальний опис проекту

2.1.
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект

2.2. Мета та завдання проекту

2.3. Основні заходи проекту

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

2.5.
Очікувані кількісні та якісні результати від 

реалізації проекту 

2.6. Інновації проекту

ІV. Бюджет проекту

4.1. Загальний бюджет проекту

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

4.3. Очікувані джерела фінансування

4.4. Локальний кошторис

V. Інформація про учасників реалізації проекту 

VІ. Додатки 

І. Головна проекту

Загальна інформація, в т.ч. анотація

Інформація про заявника

Інформація про керівника проекту

ІІ. Опис проблеми

Опис проблеми, на розв'язання якої 

спрямовано проект

Мета та завдання проекту

Опис діяльності у рамках проекту

Очікувані результати та сталості

Інновація

ІІІ. План-графік

ІV. Бюджетні видатки (форма 2)

V. Джерела фінансування (форма 3)

VI. Організації-партнери

VII. Додатки

Структура проектів – он-лайн платформаСтруктура проектів – Наказ 80



ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Експерти оцінюють проекти за наступними критеріями:

1. Актуальність проекту;

2. Соціальний та економічний ефект від реалізації проекту;

3. Інноваційний підхід до вирішення проблеми;

4. Термін реалізації проекту;

5. Фінансова, інституційна, політична сталість результатів проекту;

6. Обґрунтованість вартості проекту.

Оцінка відбувається за бальною системою (0-повна невідповідність, 1-значна

невідповідність, 2-часткова відповідність, 3-повна відповідність)



Ключові труднощі та проблеми

 Неповний пакет документів

 Старі експертизи – розпочинаємо будівельні роботи, а 

потім не вкладаємось в бюджет

 Відсутнє ставлення до проекту як інструменту місцевого 

розвитку – зазвичай, проект ДФРР сприймається тільки як 

будівництво або реконструкція об’єктів соціальної 

інфраструктури

 Проектанти бояться великих сум проектів

 Проекти перенесені на он-лайн платформу не 

відповідають тим, що подані в паперовому варіанті



Ключові труднощі та проблеми

он-лайн платформи ДФРР

 Несприйняття доменів @ukr.net, @mail.ru, @yandex.ru при 

реєстрації проекту. Найкраще працює з @gmail.com

 Внесення змін в поданий на платформу проект можливе 

лише за втручання регіонального адміністратора

 При перезавантаженні платформи неможливо вносити 

дані

 Недосконалість форм для внесення даних проекту



Графік семінарів в районах
Місце проведення (дата) Учасники

Самбір (10.03) Самбірський р-н, Старосамбірський р-н, Турківський р-н, 

Мостиський р-н, Городоцький р-н, м. Самбір

Бісковицька ОТГ,  Бабинська ОТГ, Вільшаницька ОТГ, Воле-

Баранецька ОТГ, Луківська ОТГ, Міженецька ОТГ, 

Новокалинівська ОТГ, Новоміська ОТГ, Чукв’янська ОТГ

Стрий (15.03) Стрийський р-н, Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, м . Борислав, 

Жидачівський р-н, Миколаївський р-н, Сколівський р-н, м. 

Моршин, м Новий Розділ, м. Трускавець

Гніздичівська ОТГ, Грабовецька ОТГ, Новострілищанська ОТГ, 

Тростянецька ОТГ

Золочів (17.03) Золочівський р-н, Бродівський р-н, Буський р-н, 

Перемишлянський р-н, Пустомитівський р-н

Заболотцівська ОТГ,

Кам’янка-Бузька  (23.03) Сокальський р-н, м. Червоноград, Радехівський р-н,  

Жовківськй р-н, Яворівський р-н

Дублянська ОТГ



Проект в 
електронному вигляді 

– відправляєте на 
електронну адресу 

регіонального 
адміністратора (В ТЕМІ 
ЛИСТА – ПРОЕКТ ДФРР)

Департамент 
економіки ОДА –

дивимось проект в 
електронному вигляді

Відправляємо вам 
відкоригований проект 

разом з паролем та 
логіном для реєстрації 

на сайті (пошта –
GMAIL)

Приносите проект в 
паперовому вигляді –

весь пакет документІв
трьох примірниках 

(422 КАБІНЕТ)

Останній етап –
реєстрація на сайті –
Ви маєте завантажити 

всі документи і 
відправити проект 
(кнопка «Подати 

заявку»). 

ПІСЛЯ ОЦІНЮВАННЯ  
НА САЙТІ ВНЕСТИ 

ЗМІНИ НЕМОЖЛИВО –
ТОМУ БУДЬТЕ 
УВАЖНИМИ!

Процедура  прийому документів –

проекти на 2017 рік



Управління аналізу та стратегічного планування 
департаменту економічної політики ЛОДА 

Бухтіярова Марта – 2 999 284

Москаленко Валентина – 2612846

Пошта регіонального адміністратора -
bukhtiiarova.marta@gmail.com

Найшвидший фідбек – Facebook (сторінка
Департаменту, група Регіональний
розвиток. Львівщина)

ДЕ І КОМУ ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ ПО ДФРР???



ДЕ І КОМУ ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ ПО ДФРР???

https://www.facebook.com/groups/999746123414732/?fref=ts


