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 Інституційна основа реалізації політики МТД
 Система координації та використання ресурсів МТД
 Інструменти реалізації політики МТД (стратегії, програми)

І сесія «Суть МТД. Державна і регіональна 
політика МТД»



Множинність цілей



Перепони

1. Ідеї

2. Компетенції

3. Фінанси

4. Лоббі



Компетентність

Компетентність у проектній діяльності –

Здатність транслювати можливості у виконані 
проекти з максимальною ефективністю



Компетентність
Знання

- пріоритети фінансуючих організацій
- потреби громади 
- інституційний ландшафт 

Навички
- підготовка проектів
- управління проектами 

Вміння
- встановлення та підтримка контактів
- співпраця / партнерство 

Спосіб
- прозорість 
- тяглість 
- взаємовигідність



Організаційна спроможність

1. Організаційна спроможність у проектній діяльності

2. Персонал з відповідними компетенціями

3. Процес координації проектної роботи 

4. Процес визначення пріоритетів 

5. Процес оцінки ефективності проектів 

6. Фінансові ресурси 

7. Пул експертів



Ключові запитання
1. Скільки проектів впроваджується у Вашому місті / районі – які, для 

чого, хто фінансує, хто залучений, які партнери?

2. До яких фінансуючих організацій Ви можете звертатись – коли, з 
якими проектами, з якими партнерами, з якими екcпертами? 

3. Ви задіяні до формування програм фінансуючих організацій, які 
стосуються Вашого міста/регіону? 

4. У Вас створений пул партнерів (місцевих та поза регіоном), пул 
експертів?



Матриця проектної діяльності

Програми
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Бюджетні програми (за різними КПККВ) національного 
рівня

✔ ✔ ✔ ✔

Обласні програми (підтримка залучення інвестицій) ? ✔ ? ?

ENPI CBC PL-BY-UA 2014-2020 ? ? ? ?

BMZ/GIZ/GTZ – програми та проекти в Україні ? ? ✔ -

EaPTC Programme - ? - -

ДФРР ? ? ✔ ?

…….. … … … …



Суть МТД



Визначення МТД
МТД – це ресурси, які відповідно до міжнародних договорів України
надаються донорами (державами, урядами іноземних держав, а також
організаціями, установами, фондами, уповноваженими урядами
іноземних держав, міжнародними організаціями)
на безоплатній основі Україні
для здійснення програм, проектів МТД з метою проведення реформ та
реалізації програм соціально-економічного розвитку України

Указ Президента України «Про міжнародну технічну допомогу» (5 червня 1999 року)
Постанова N 153 Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (15 лютого
2002 року)



Два підходи до МТД
Перший підхід — «інтеграційний», полягає на відповідальності донорів за результати 
і наголошує на розбудові інституцій та інфраструктур, що відповідають рівню країн-
донорів. 
Це відбувається шляхом запровадження суворих стандартів, які перекладаються на 
мову конкретних вимог та заходів, що в свою чергу закладаються в календарні 
плани реформ
Цей підхід застосовується в країнах, що є кандидатами на членство в ЄС. Цей підхід є 
завжди успішним. 
Причина успіху - країни-кандидати зобов’язані прийняти інституційні стандарти ЄС та 
розробити необхідні інфраструктури

Другий підхід більше нагадує доброчинність і як такий не сприяє довгостроковій 
відповідальності донорів за результати. Допомога надається бідним країнам, що 
розвиваються, та країнам з перехідною економікою; але  ця допомога ніколи не є 
успішною



Чому донори, зокрема ЄС, фінансують проекти

- Спосіб європейської 
інтеграції 

- Стратегія – досягнення 
конкретних цілей 

- Демократичні цінності 



Нормативно-правова 
база з питань МТД
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Нормативно-правова база з питань МТД



Спеціального законодавства щодо МТД не має

Базовий Закон України «Про транскордонне співробітництво»
від 24.06.2004 року (із змінами від 21.01.2010 року)

Значну частину законодавчої бази України щодо МТД/ТКС
формують міждержавні угоди добросусідства та
співробітництва, угоди на рівні областей, міст, районів, які
передбачають розвиток МТД/ТКС

Нормативно-правова база з питань МТД ЄС



Нормативно-правова база з питань МТД/ТКС ЄС 
на рівні Львівської області

Згідно з офіційним переліком документів про міжнародну співпрацю
Львівської області з регіонами та установами іноземних держав станом
на 06.04.2015 зафіксовано 48 позицій (угоди, договори, меморандуми,
протоколи), з яких:
 12 документів щодо співпраці Львівської області з 4-ма польськими

воєводствами,
 в тому числі 6 документів щодо співпраці з 2-ма прикордонними

воєводствами – Підкарпатським та Люблінським

«Стратегія транскордонного співробітництва Люблінського воєводства,
Львівської, Волинської та Брестської областей на 2014-2020 роки»



Нормативно-правова база з питань МТД/ТКС ЄС 
на рівні Львівської області

На рівні районних та міських рад між адміністративно-
територіальними одиницями Львівської області та іншими державами

Всього в т.ч. з Польщею

Обласна рада

Угоди про 

міжрегіональне 

співробітництво

40 33 (82%)

Районні ради (20) Угоди про 

співробітництво

21 12 (60%)

Міські ради (25) 42 12 (48%)



Нормативно-правова база з питань МТД ЄС на рівні
Львівської області

На рівні районних держадміністрацій Львівської області з польськими
партнерами Підкарпатського та Люблінського воєводств було
зафіксовано 5-ть Угод про співпрацю від 4-х райдержадміністрацій -
20% від загальної кількості районів Львівської області

На рівні окремих департаментів обласної державної адміністрації та
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,
установ, організацій наявна значна кількість угод як загального
характеру про співпрацю, так і цільового призначення



Нормативно-правова база з питань МТД ЄС



Інституційна основа 
реалізації політики 

МТД/ТКС



Головним державним органом у системі державного управління МТД 
та допомогою, що надається ЄС визначено Міністерство економічного
розвитку і торгівлі, що є відповідальним за реалізацію державної
політики у цій сфері

Національне агентство України з  питань державної служби є  
головним державним органом, що здійснює управління МТД у межах 
програм ЄС Twinning, TAIEX, CIB, SIGMA

Міністерство  фінансів України відповідальне за  управління МТД у  
частині управління фінансовими ресурсами

Інституційна основа реалізації політики МТД



Питаннями формування політики МТД/ТКС на регіональному рівні на 
даний час займаються такі категорії органів місцевої влади: 
 Львівська обласна державна адміністрація (ЛОДА)
 Львівська обласна рада (ЛОР)
 Районні державні адміністрації (РДА)
 Районні ради, міські, селищні, сільські ради 
 Ради  об'єднаних територіальних громад (ОТГ)
 Консультативно-дорадчі органи, що діють при органах місцевої 

влади

Інституційна основа реалізації політики МТД у 
Львівській області



• Департамент міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва ЛОДА

• Інші підрозділи ЛОДА. Питаннями МТД/ТКС прямо чи 
опосередковано займається 10 із наявних 21 підрозділів 
ЛОДА

 За участі ЛОДА в 2013 році створений Науковий 
інформаційно-статистичний транскордонний кластер 
«Інфостат Україна–Польща»

Інституційна основа реалізації політики МТД у 
Львівській області



Інші підрозділи ЛОДА
 Департамент економічної політики
 Департамент екології та природних ресурсів
 Департамент архітектури та розвитку містобудування
 Департамент освіти і науки
 Департамент внутрішної політики та інформаційної діяльності
 Департамент з питань культури, національностей та релігій
 Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального

господарства
 Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку
 Департамент паливно-енергетичного комплексу та 

енергозбереження

Інституційна основа реалізації політики МТД у 
Львівській області



Райони
Районні державні адміністрації (РДА)
Управління/відділи економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та туризму ….
(повноваження щодо МТД/ТКС визначені достатньо загально, не є основними)
Районні ради
 Самбірська районна рада. В штаті ради передбачена посада консультанта з

транскордонного співробітництва та розвитку громад
 Турківська районна рада. В штаті ради передбачена посада радника з питань

зовнішньоекономічних зносин
 Мостиська районна рада. Наявний відділ з питань реалізації програм і проектів

місцевого розвитку, міжнародного співробітництва та захисту прав споживачів,
який діє на підставі Положення.

Інституційна основа реалізації політики МТД у 
Львівській області



Система координації та 
використання ресурсів 

МТД/ТКС



 Формально координація сконцентрована на єдиному виконавчому підрозділі
ЛОДА - департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного
співробітництва

 9 підрозділів ЛОДА веде самостійну політику щодо розвитку МТД/ТКС. Однак їх
діяльності в жодній мірі не корелюються між собою

 На рівні органів місцевого самоврядування сфері МТД/ТКС не приділяється
належна увага – постійні депутатські комісії, в компетенцію яких входить
МТД/ТКС, наявні лише у Львівській обласній раді, семи районних радах і тільки
одній міській раді. При цьому зміст їх діяльності зводиться до розгляду
окремих питань, а не розробки системних рішень

Система координації і використання ресурсів МТД



 Єдиним діючим елементом  системи  координації інституцій, відповідальних 
за реалізацію політики  МТД/ТКС у Львівській області являється

«Порядок співфінансування проектів міжнародної технічної 
допомоги з обласного бюджету»

 Співпраця на рівні окремих інституцій МТД/ТКС, зокрема:  
- Українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань     

міжрегіонального співробітництва (МКРМС)
- Міжрегіональної Асоціації «Карпатський Єврорегіон»

Система координації і використання ресурсів МТД



Інструменти реалізації політики
МТД/ТКС 

(стратегії, програми)



СТРАТЕГІЯ 
залучення, використання та моніторингу МТД і співробітництва з МФО

на 2013-2016 роки
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 697-р)

 Напрямкипідвищення конкурентоспроможності національної економіки
 підвищення стандартів життя, добробуту та забезпечення рівних

можливостей громадян, забезпечення верховенства права
 підтримка структурних зрушень за рахунок розвитку високотехнологічних

перспективних секторів економіки та переходу країни до “зеленої” моделі
розвитку економіки і промисловості

 прискорення розвитку та модернізації інфраструктури та транспорту
 сприяння збалансованому та гармонійному розвитку регіонів

Виконання завдань Стратегії забезпечуватиметься шляхом розроблення та 
впровадження проектів МФО та МТД

Інструменти реалізації політики МТД



Інструменти реалізації політики МТД
Обсяги МТД, що надавалась донорами у рамках проектів, діючих

у II півріччі 2014 року (млн. дол. США)



Інструменти реалізації політики МТД
Технічна допомога США за напрямами Програми дій Уряду України



Інструменти реалізації політики МТД ЄС

Технічна допомога ЄС у 2007-2014 рр. (млн. євро)



Інструменти реалізації політики МТД ЄС
Технічна допомога ЄС за напрямами Програми дій Уряду України



З 2016 року
- Проект ЄС «U-LEAD» – 97 млн. євро 
(90 млн. євро - ЄС, 6 млн. євро - Німеччина і 1 млн. євро – Польща)
- Проект США «DOBRE» – 50 млн. дол.
- Програма міжсекторного співробітництва – 50 млн.євро

Інструменти реалізації політики МТД ЄС
Основними програмами та інструментами за якими надається допомога 

Європейського Союзу для України є:
1. Національний компонент ЄІС (Twinning, CIB…)
2. Регіональні програми ЄІС (Горизонт 2020, TAIEX…) 
3.   Програми ТКС ЄІС (Україна-Польща-Білорусь)
4.   Інструмент співробітництва з ядерної безпеки
5. Тематичні програми Європейського Союзу (грантові проекти)

ОСНОВА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ СУСІДСТВА



Інструменти реалізації політики МТД в розрізі регіонів



Інструменти реалізації політики МТД в розрізі регіонів



Інструменти реалізації політики МТД у Львівській області



Інструменти реалізації політики МТД у Львівській області

 Існує достатня кількість програм МТД/ТКС у Львівській області,
головним джерелом фінансування яких виступає Європейський
Союз. Дані програми будуються на довготривалу перспективу
згідно відповідних політик ЄС щодо євроінтеграції України

 Пріоритети цих програм щодо повністю відповідають пріоритетам
розвитку Львівської області, зафіксованими в Стратегії розвитку до
2020 року

 Найбільш значимою для Львівщини є Програма Польща–Білорусь–
Україна 2014-2020, яка має індикативний бюджет

175 799 304 євро



ТЕМАТИЧНІ ЦІЛІ ПРІОРИТЕТИ

TЦ 3 – Промоція місцевої культури та охорона 
історичної спадщини

1. Промоція місцевої культури та історії 

2. Промоція і збереження природної спадщини

TЦ 7 – Покращення доступності регіонів, розвиток 
надійного та стійкого до кліматичних впливів 
транспорту, комунікаційних мереж і систем

1. Покращення та розвиток транспортних послуг та 
інфраструктури

2. Розвиток інфраструктури ІКТ 

TЦ 8 – Спільні виклики у сфері безпеки

1. Підтримка розвитку охорони здоров’я та 
соціальних послуг 

2. Вирішення спільних проблем безпеки 

TЦ 10 – Покращення управління кордонами та 
управління безпекою, мобільністю та міграцією

1. Сприяння ефективності та безпеці кордонів 

2. Покращення діяльності з управління кордонами, 
митних і візових процедур 

http://www.pl-by-ua.eu/ua

http://www.pl-by-ua.eu/ua


http://www.pl-by-ua.eu/ua

TЦ 3 спрямована на збереження і розвиток культурної та історичної спадщини країн
прикордонного регіону, зміцнення культурних зв'язків і співпраці, покращення іміджу та
привабливості регіону а також збільшення життєздатності місцевих громад

Пріоритети будуть зосереджені на поліпшенні фізичного стану об'єктів культури та
культурної спадщини, а також на "м'яких" видах діяльності
Розвиток фізичної інфраструктури повинен доповнюватись діяльністю із зміцнення
контактів і співпраці між зацікавленими сторонами в галузі культури і туризму

Заходи в рамках TЦ3 також передбачають фінансування малобюджетних проектів
(малих проектів). Мінімальна сума гранту для такого проекту повинна бути не меншою,
ніж 20 000 євро, і не може перевищувати 60 000 євро.

http://www.pl-by-ua.eu/ua


http://www.pl-by-ua.eu/ua

Віхи Орієнтовні часові рамки

Затвердження СОП ЄК 31.12.2015 найпізніше

Конкурс проектних заявок 2016/2017-2019

Підписання контрактів ВІП до 30 червня 2019

Підписання контрактів інших проектів 31.12.2021 найпізніше

Завершення діяльності по Проектах 31.12.2022

Завершення Програми 2024

30% від фінансування ЄС Програми може бути виділено ВІП за позаконкурсним 
відбором

http://www.pl-by-ua.eu/ua


ІНДИКАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

Фінансування ЄС  
Мінімальна сума 
співфінансування

Тематична ціль 3 30 852 777.85 3 428 086.43

Тематична ціль 7 53 399 038.59 5 933 226.51

Тематична ціль 8 42 323 682.44 4 702 631.38

Тематична ціль 10 31 643 874.72 3 515 986.08

Технічна допомога 17 579 930.40 0.00

ВСЬОГО 175 799 304.00 17 579 930.40



ІНШІ ПРОГРАМИ МТД

http://auc.org.ua/page/mozhlivosti-dlya-
rozvitku-gromad-dovidnik

http://gurt.org.ua/news/grants/31804/

http://auc.org.ua/page/mozhlivosti-dlya-rozvitku-gromad-dovidnik
http://gurt.org.ua/news/grants/31804/


ІНШІ ПРОГРАМИ МТД



ІНШІ ПРОГРАМИ МТД

Конкурс «Стратегічні плани для об’єднаних територіальних громад» 
Мета конкурсу: Сприяння розробці, публічному обговоренню, лобіюванню ухвалення та впровадженню 
стратегічних документів новоутворених об'єднаних територіальних громад як важливих складових їх 
розвитку, задля надання практичної допомоги у впровадженні реформи місцевого самоврядування в 
Україні
Термін подання пропозицій: 15.01.2016 (завершено)
Бюджет конкурсу (грн.): 2 394 924
Максимальний розмір гранту (грн.): 350 000
Конкурс «Розвиток місцевої демократії – важлива складова реформи місцевого самоврядування» 
Мета конкурсу: Посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати 
передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, 
загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські 
слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування
Термін подання пропозицій: 04.05.2016
Бюджет конкурсу (грн.): 3 000 000
Максимальний розмір гранту (грн.): 380 000



ІНШІ ПРОГРАМИ МТД

Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) оголосило конкурс і пропонує подавати заявки на участь в новому

проекті з децентралізації в Україні

Заявки приймаються від компетентних некомерційних чи комерційних неурядових організацій (які зареєстровані в

США, або в інших країнах), для фінансування діяльності під назвою “Децентралізація приносить кращі результати та

ефективність (Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE)”.

Мета: Програма DOBRE спрямована на зміцнення місцевого самоврядування, посилення демократії, поліпшення умов

для розвитку громад та сприяння стабільності.

Цілі програми DOBRE:

 Ефективне управління ресурсами та послугами, які відповідають пріоритетам співтовариства, з сторони органів

місцевого самоврядування;

 Вдосконалення участі громадян та їх нагляду у сфері місцевого самоврядування.

Тривалість Програми: 5 років, поділених на такі етапи:

• Етап I – розмір фінансування: $ 40 млн. протягом 4 років;

• Етап II – розмір фінансування: $ 10 млн. протягом 1 року.

Кінцевий термін подачі заявок: 07.03.2016 р.

Більш детальна інформація доступна за посиланням.

http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=281002

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=281002
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=281002


ПРОГРАМИ МТД @ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

50

Проект ЄС «U-LEAD»
Загальна сума 97 млн. євро
Термін – 4 роки
В стадії доопрацювання (початок вересень-жовтень)

Орієнтовні пріоритети
 Розробка Стратегій розвитку ОТГ
 Сприяння розбудові мережі ЦНАП в Україні, в першу чергу

для ОТГ
 ……..



ПРОГРАМИ МТД @ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

51

5 Програм регіонального розвитку, які мають інвестиційну та розвиткову
спрямованість (в стадії доопрацювання) 
 Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції»
 Програма регіонального розвитку «Сільський розвиток»
 Програма регіонального розвитку «Розвиток людського потенціалу»
 Програма регіонального розвитку «Розвиток туризму»
 Програма регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність»

Для забезпечення реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року
Бюджет 50 млн.євро
Виконавці: центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації



ІНШІ ПРОГРАМИ МТД 
(галузеве фінансування)

Мінрегіон запрошує до участі у проекті «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України»!
05.02.2016
3 лютого поточного року прийнято Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди 
(проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та 
Європейським інвестиційним банком».
Фінансовою угодою передбачено залучення 400 млн. євро для модернізації
інфраструктури житлово-комунального господарства України у сферах:
• теплопостачання
• водопостачання та водовідведення
• енергоефективність будівель
• зовнішнє освітлення населених пунктів
• поводження з побутовими відходами



ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ





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



Державна Стратегія

ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

ЦІЛЬ 1

Підвищення  рівня 

конкурентоспром

ожності  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

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


ДФРР



Стратегія Львівщини

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

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


Стратегія Львівщини

Стратегічні напрямки розвитку регіону

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



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

Стратегія Львівщини – 2020: дерево цілей 



План реалізації Стратегії Рівненщини на 2015 – 2017 роки
Назва проекту: Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі  сільських бібліотек

Цілі проекту

Головною ціллю проекту є підтримка ініціативних сільських /селищних бібліотек, які:
 організують та надаватимуть доступ до мережі Інтернет користувачам на постійній основі;
 ініціюватимуть та реалізовуватимуть додатково такі бібліотечні послуги з використанням доступу до

мережі Інтернет, які задовольнятимуть потреби місцевих громад (пошук інформації, електронне
врядування, інтернет-покупки)

 мають можливість залучити додаткові ресурси для бібліотеки у вигляді оплати за Інтернет

Територія Рівненська область.

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

100 сільських/ селищних бібліотек Рівненської області,
користувачі сільських / селищних бібліотек Рівненської області (понад 5 000 осіб),
органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, інші установи які отримають можливість отримувати
послуги пунктів доступу до мережі ( понад 300 організацій).

Ключові заходи 
проекту:

 Відбір 100 сільських/ селищних бібліотек на конкурсній основі.
 Обладнання відібраних бібліотек комп’ютерною технікою. 
 Навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями на базі Рівненської тренінгового центру

Відкриття пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських/ селищних бібліотек
 Моніторинг діяльності пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських/ селищних 

бібліотек.
Період здійснення: 2015 – 2017 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.

2015 2016 2017 Разом
700 700 500 1 900 

Джерела фінансування: Кошти обласного бюджету, кошти ДФРР.
Кошти з інших джерел (місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор тощо).

Ключові учасники 
реалізації проекту:

100 сільських/ селищних бібліотек  Рівненської області.
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека.



Проекти ДФРР 2015-2016



Проекти ДФРР 2015-2016

Назва проекту

Обсяг фінансування, тис. грн

ДФРР
Місцев. 

бюджет

Кошти 

партнерів
Загалом

2015- ВН Створення комунального кооперативного 

навчально практичного дорадчого центру Северинівської та 

Чернятинської сільських рад 

1800 910 2123 6141

2016-ВН  Створення комунального кооперативного 

навчально практичного дорадчого центру територіального 

об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад 

4 833 1 308 0 6 141 

2016-ВН Біоенергетична кооперація сільських громад 

Северинівської та Чернятинської сільських рад
4599 466 0 5066

2016-ВН Створення добровільної пожежної дружини на 

підставі угоди про співробітництво громад с. Северинівка та 

Чернятин

1650 0 0 1650

2016-ВН Створення комунальної системи забезпечення 

розвитку інфраструктури сільських територій громад 

Северинівки та Чернятина

? ? ? ?



ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ



ІНШІ ПРОГРАМИ МТД 
(галузеве фінансування)

 На закупівлю шкільних автобусів Урядом виділено 600 млн. грн., а частину коштів
нададуть з місцевих бюджетів

 Конкурс на створення опорних шкіл буде проводитися обласними органами влади. 
Для проведення конкурсу на найкращий проект опорної школи Уряд в виділив
місцевим органам влади у вигляді субвенції 200 млн грн.

Для участі у конкурсі місцеві органи самоврядування, місцеві громади надають: 
 план розвитку навчального закладу на наступні 3 роки з оцінкою можливих ризиків, 

кількість ставок педагогічних та непедагогічних працівників, що будуть скорочені в 
процесі створення опорного закладу (з філіями), 

 план організації підвезення учнів і вчителів до опорної школи, організації
інклюзивного навчання у закладі при наявності дітей з особливими потребами. 

Обов’язковою вимогою є чіткий опис інвестиційних потреб опорної школи.



МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ



МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ



ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ



Першочергові кроки
Стратегія 
розвитку 
Львівщини до 
2020 року

План реалізації до 
2018 року



Першочергові кроки



Першочергові кроки



Першочергові кроки



Першочергові кроки

та ДФРР



Управління аналізу та стратегічного планування 
департаменту економічної політики ЛОДА 

Бухтіярова Марта – 2 999 284

Москаленко Валентина – 2612846

Пошта регіонального адміністратора -
program.loda@gmail.com

Facebook (сторінка Департаменту, група Регіональний
розвиток. Львівщина)

ДЕ І КОМУ ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ ПО ДФРР???

Першочергові кроки

Формування Плану реалізації Стратегії розвитку Львівщини до 2018 року
Подача Пропозицій ідей проектів (за формою)



ДЕ ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ І КОНСУЛЬТАЦІЇ

Першочергові кроки



Дякуємо за увагу!
Софій Олександр

sofiy@dialog.lviv.ua

Мочарська Люба

lm@ppv.net.ua


