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Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Надається для створення та модернізації інфраструктури
ОТГ

Може спрямовуватись на нове будівництво, реконструкцію,
капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до
комунальної форми власності

(у тому числі на виготовлення проектної та 
містобудівної документації) 

Надання субвенції



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Підвищення якості адміністративних послуг: створення ЦНАПів, сучасних
систем організації управління громадою - комунікаційних мереж, баз
даних, систем оповіщення населення громади

2. Реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних
установ з метою їх використання чи адаптації до нових повноважень та потреб
об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням
енергозберігаючих технологій

3. Формування об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми
власності, а саме: доріг, мостів, переходів, що покращують доступність жителів
об’єднаної територіальної громади до об’єктів та установ у яких надаються
адміністративні, соціальні та інші послуги

Використання субвенції (п. 4)



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

4. Закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до
навчальних закладів, спецтехніки для комунальних підприємств,
пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-
рятувального оснащення

5. Будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів
твердих побутових відходів та рекультивація існуючих сміттєзвалищ
тощо

6. Інші об’єкти, які є важливими для посилення спроможності та
забезпечення територіальної згуртованості громади, належного
рівня безпеки та цивільного захисту громади

Використання субвенції (п. 4)



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Фінансування проектів згідно з планом соціально-
економічного розвитку, оформлених за формою,
встановленою Мінрегіоном та календарний план
реалізації яких становить не більше як три роки

2. Погодження поданих проектних заявок (оформлених за
формою, встановленою Мінрегіоном) Комісією, спеціально
створеною при Мінрегіоні для їхнього розгляду

3. Рішення відповідної ради ОТГ про затвердження проектів
та їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації
або на власних веб-ресурсах

Умови надання субвенції (п. 5)



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Погодження проектів для фінансування (п. 6)
1. Проектні заявки щодо проектів, які фінансуватимуться за рахунок

субвенції, та зміни до них формуються відповідними виконавчими
комітетами рад ОТГ та подаються до ОДА для надання висновку щодо
підтримки зазначених проектних заявок

2. ОДА протягом 5 робочих днів з дня надходження надає висновок щодо
підтримки проектних заявок

3. Проектні заявки, на які отримано висновок подаються на розгляд Комісії
при Мінрегіонбуді, яка протягом 5 робочих днів погоджує їх або подає
зауваження для їх усунення та повторного подання

4. Після погодження з Комісією проектних заявок, виконавчими комітетами
рад ОТГ розробляються відповідні проекти, що затверджуються радами ОТГ



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Затвердження проектів (п. 8)

Затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи здійснюються відповідно до:

вимог Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Фінансування видатків (п. 9)
видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального
будівництва, здійснюються відповідно до:
 Порядку державного фінансування капітального

будівництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014
р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів,
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461



План соціально-
економічного розвитку ОТГ



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Типова структура Плану 
1. Вступ
Обґрунтування необхідності підготовки Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної
територіальної громади
2. Аналітична частина
 географічне розташування, опис суміжних територій;
 демографічна ситуація, ринок праці;
 стан розвитку інфраструктури (транспортної, економічної,енергетичної, промислової, соціальної,

екологічної тощо);
 динаміка та особливості соціально-економічного розвитку за останні п'ять років, в тому числі

стан використання природного, ресурсного, виробничого, науково-технічного потенціалу,
розвитку малого і середнього підприємництва, зайнятості населення, задоволення потреб
населення товарами і послугами, доступу суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій,
екологічну ситуацію тощо;

 фінансово-бюджетна ситуація;
 результати SWOT-аналізу;
 інші дані, необхідні для проведення аналізу стану розвитку об’єднаної територіальної громади;
 картографічні, ілюстраційні та інші матеріали, зокрема, економіко-географічні карти та схеми,

кадастрові карти, схеми та креслення, фотоматеріали території (у разі наявності та/або
доцільності).

3



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Типова структура Плану 

3. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади

Цілі розвитку визначаються як очікувані досягнення за результатами впровадження
комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших
питань розвитку об’єднаної територіальної громади та розв'язання проблем.
Пріоритети розвитку – це описані у формальному вигляді орієнтири, яких необхідно
досягти в середньо - та короткостроковому періоді.
Для дотримання принципу реалістичності кількість пріоритетів розвитку об’єднаної
територіальної громади доцільно визначати не більше п'яти.

4. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку
об’єднаної територіальної громади
Перелік завдань та заходів із визначенням їх змісту та способу виконання, відповідальних
виконавців, строків виконання (у цілому і поетапно), індикатори (показники) виконання та
очікуваний результат від їх виконання.

Перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади.



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Типова структура Плану 
5. Фінансове забезпечення реалізації Плану
Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану, діючих та перспективних
проектів розвитку об’єднаної територіальної громади, у тому числі за рахунок:
 коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним

територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду
регіонального розвитку);

 коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної
територіальної громади;

 інших джерел не заборонених законодавством.

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану
Моніторинг реалізації Плану проводиться шляхом установлення переліку відповідних
індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого
моніторингу.



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

План та Стратегія 
ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1.СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 
I. Зовнішнє оточення та зовнішні взаємовідносини
ІІ. Просторовий лад та урбаністика
ІІІ Зовнішнє середовище 
ІV. Місцева громада
V. Місцева економіка
VІ. Бюджет
VІІ. Стратегічний баланс – АВС-аналіз

ЧАСТИНА 2. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Місія стратегії
2.2 Основне бачення розвитку 
2.3 Стратегічні та операційні цілі

ЧАСТИНА 3. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Додаток 1



SWOT- аналіз

ВНУТ РІШНІ 

ФАКТОРИ

ЗОВН ІШНІ   

ФАКТ ОРИ

ПОЗИТИВНІ НЕГАТИВНІ

СИЛЬНІ 
СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

СЛАБКІ 
СТОРОНИ



СВОТ – аналіз (приклад)
Сильні сторони
• Прикордонне із Польщею становище та наявність автомагістралі 

та залізнодорожної гілки Львів-Перемишль.

• Вільні території під будівництво нових господарських об’єктів.

• Високий рівень газифікації.

• Розвинута дротове телефонічне покриття та покриття 
стільниковими зв’язком.

• Наявність трудових ресурсів.

• Чиста екологія та достатньо гарні місця з хвойними лісами.

• Відносна політична, національна та релігійна терпимість.

• Надра: газ, пісок, глина, геотермальні води



СВОТ – аналіз (приклад)
Слабкі сторони
• Високий рівень безробіття.

• Відсутність стаціонарного сміттєзвалища та відсутність 
водопроводу та водовідведення.

• Мала кількість коштів бюджету йде на інвестиційні програми, 
більше 50 відсотків йде на утримання працівників бюджетної 
сфери.

• Погані дороги.

• Відсутність вуличного освітлення, що впливає на безпеку 
громадян.

• Недостатнє використання об’єктів існуючої інфраструктури.

• Відсутність збуту сільськогосподарської продукції (фрукти, овочі, 
молоко, м’ясо )



СВОТ – аналіз (приклад)
Ризики
• Погіршення екологічної ситуації, паводки, погіршення якості  

грунтів.

• Зубожіння сільського населення  і зріст безробіття.

• Відсутність бажання сільської молоді до роботи в сільському 
господарстві.

• Погіршення здоров”я населення через низький рівень медичних 
послуг.

• Негативна демографічна ситуація.

• Відсутність державної підтримки аграрного бізнесу.

• Жорсткі умови візового режиму з ЄС.

• Збільшення податкового та іншого роду навантажень на 
підприємців та потенційних інвесторів.



СВОТ – аналіз (приклад)
Шанси
• Розробка Плану розвитку та залучення зовнішніх та внутрішніх 

інвестицій.

• Покращення автомобільного сполучення  Львів-Перемишль.

• Інвентаризація інвестиційно привабливих об’єктів та земель 
громади.

• Розробка програм для  виробників агропродукції .

• Будівництво підприємств для переробки с/г продукції.

• Розбудова туристичної інфраструктури, розвиток агро туризму.

• Освоєння родовищ газу та геотермальних вод.



Пріоритети (приклад)

• Здоров”я та освіта мешканців громади.

• Підприємництво і створення нових робочих місць у сільській 
місцевості (кожна родина самостійно здобуває засоби на 
існування).

• Переробка сільськогосподарської продукції (овочі, фрукти, м’ясо, 
молоко).

• Розвиток рекреаційного та туристичного потенціалу території.

• Безпека мешканців.

• Забезпечення мешканців комунальними послугами.



Додаток 3

Додаток 2 



Цілі та пріоритети

Завдання, заходи, 
критерії оцінки

Результати

Перелік проектів

План соціально-економічного 
розвитку Глобинської ОТГ



Цілі та пріоритети Глобинської ОТГ

Головною ціллю в 2016 році буде: 
 збереження позитивних тенденцій у економіці
 посилення контролю за економічними та соціальними процесами розвитку Глобинської ОТГ
Цілі:
В економіці: досягнення запланованих обсягів ВДВ буде здійснюватися на основі модернізації 
економіки громади, а саме - через залучення інвестицій; виробництво конкурентоспроможної 
продукції; здійснення заходів направлених на покращення фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання; розвиток малого бізнесу. 
В соціальній сфері: покращення обслуговування населення в галузі охорони здоров’я; доступ до 
якісної освіти; забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Основними пріоритетами у 2016 році будуть: 
 підвищення інвестиційної привабливості промислових та сільськогосподарських підприємств;
 формування оптимальної мережі навчальних та лікарняних закладів; 
 розвиток комунальних підприємств та інших об’єктів інфраструктури громади.



Перелік проектів Глобинської ОТГ



№ 
п/п

Завдання, заходи та показники Програми економічного і соціального розвитку 
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2017 роки

Термін 
виконання

Сума,
тис.грн

1

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення Коломия - Печеніжин км0+000-10+266, Печеніжин –Слобода км 
0+000-8+900,  В.Ключів - Молодятин км 0+000-18+605, Сопів - Княждвір км 
0+000-5+500, Печеніжин – Марківка 0+000-2+853. 

до 2017 40,3

2
Будівництво очисних споруд, фекального колектора та облаштування 
центрального водопостачання Печеніжинської ОТГ

до 2017 30,5

3
Капітальний ремонт приміщення ЦНАП Печеніжинської ОТГ по вул. 
Незалежності, 15 з благоустроєм прилеглої території, влаштуванням заїздів і 
пандусів для людей з обмеженими фізичними можливостями

до 2017 12,4

4
Заміна тротуарної плитки та бардюр по центральної частини селища (плитка 
16500 м2 ; бардюра, поребрика 5000 м/п)

до 2017 1,4

5
Розроблення містобудівної документації, оновлення генплану із схемою 
зонування населених пунктів Печеніжинської об’єднаної територіальної.

до 2017 6,5

6 Реконструкція недіючих приміщень складу під клуб на 200 місць в с. Кийданці до 2017 7,9

7
Будівництво дитячого садка на 60 дітей по вул. Січових Стрільців в с.Сопів
Коломийського району Івано-Франківської області

до 2017 7,6

8
Закінчити будівництво мостових переходів автодороги державного значення 
сполученням Коломия-Слобода на р. Печеніга та Коломия – М.Ключів на р. 
Сопівка

до 2017 30,0

9 Капітальний ремонт пам’ятників Печеніжинської ОТГ до 2017 1,3

10
Заміна вікон та утеплення фасаду будівель, ремонт покрівлі будівель 
приміщення закладів культури, освіти, медицини

до 2017 24,2

11
Придбання бульдозера, автомашини самоскид для утримання тимчасового 
пункту сортування ТПВ

до 2017 3,7

12 Обладнати спортивні тренувальні майданчики штучним покриттям; до 2017 2,35
13 Облаштування та реконструкція концертного залу музичної школи до 2017 1,2
14 Капітальний ремонт дощової каналізації водовідведення по вул. Незалежності до 2017 2, 6
15 Відкриття дитячо-юнацької школи з розвитку фізичної культури і спорту до 2017 3,880

16
Викупити приміщення для місцевої пожежної команди у ВАТ «Печеніжинський
МК» Придбати нові пожежні автомобілі

до 2017 6,0

17 Облаштування, благоустрій кладовищ до 2017 1,1
18 Благоустрій сіл та селища Печеніжинської об’єднаної територіальної громади до 2017 5,75

Разом 140,708

Перелік проектів 
Печеніжинської ОТГ

Проекти до ДФРР – 2016

Прийняті

Відхилені



План соціально-економічного розвитку ОТГ



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

ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВАМ



ДФРР



Стратегія Львівщини 2020

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



Стратегія Львівщини 2020

Стратегічні напрямки розвитку регіону

ПЛАН реалізації Стратегії
(на 2016-2018 роки)

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

Стратегічні цілі

1.Конкурент

о-

спроможна 

економіка

2.Якість 

життя
3.Відкриті 

кордони

4.Розвинуте 

село

5.Туристична 

привабливіс

ть

http://www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku
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Пропозиції до 19 квітня 2016 року згідно форми

Додаток 4



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



Проектна заявка 



Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Загальна характеристика проектної заявки
Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної
територіальної громади)
Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади
(із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає
проект
Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200
Мета та завдання проекту
Кількість населення, на яке поширюватиметься проект
Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік))
Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис.
грн.
Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.
Назва населених пунктів, у яких реалізується проект
Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника
Телефон, факс, e-mail заявника
Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту
Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту
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Проект
1. Анотація проекту (не більше 2 стор., на окремих аркушах)

2. Детальний опис проекту
2.1. Опис проблеми (не більше 2 стор.)
2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.)
2.3. Опис діяльності у рамках проекту (не більше 4 стор.)
2.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.)
2.5. Очікувані результати проекту (не більше 1 ст.)
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Бюджет проекту

Найменування заходів, 
що здійснюватимуться 

за проектом

Загальна вартість
(тис. грн.)

Джерела фінансування, тис. грн.

субвенція
місцевий бюджет 

(у разі 
співфінансу-вання)

інші учасники проекту 
(у разі 

співфінансування) 
1.
2.
РАЗОМ:

1. Загальний бюджет проекту

Статті видатків
Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

субвенція
місцевий бюджет 

(у разі 
співфінансування)

інші учасники 
проекту (у разі 

співфінансування)

1. Видатки споживання:

2. Видатки розвитку:

РАЗОМ:

2. Розклад бюджету за статтями фінансування
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Бюджет проекту
3. Очікувані джерела фінансування

Джерела фінансування
Сума (тис. 

грн.)

Частка у % від
загального обсягу 

фінансування проекту
1. Фінансування за рахунок коштів субвенції
2. Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)
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

4. Локальний кошторис 
Складається у разі планування спрямування коштів субвенції на будівельні роботи, капітальний 

ремонт, придбання обладнання, розробку програмного забезпечення та інші заходи, для визначення 
попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні показники, затверджені державними 

будівельними нормами 
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Інформація про учасників реалізації 
проекту

Зазначається інформація про повне найменування учасника
реалізації проекту, місцезнаходження, контактні дані, а також функції
учасника під час реалізації проекту

Додатки
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Роздатковий матеріал
Додаток 1 Стратегія розвитку Старосамбірського району  2008 - 2017 

Додаток 2 Програма економічного і соціального розвитку  Печеніжинської ОТГ 

2016 – 2017 

Додаток 3 Програма соціально – економічного розвитку Глобинської ОТГ 2016 

Додаток 4 ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ до Плану реалізації Стратегії

розвитку Львівської області 2016 - 2018 

Додаток 5 Типова структура Плану соціально-економічного розвитку ОТГ

Додаток 6 ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури  ОТГ

Додаток 7 ФОРМА проектної заявки на проект

Додаток 8 План соціально-економічного розвитку ОТГ 2016-2018 (приклад)

Додаток 9 Орієнтовний перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку

ОТГ
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