
Неурядові організації 
Львівщини: 

Готовність до формування та 
реалізації регіональних політик

Львів, 16 лютого 2016 року



Львівська обласна рада оголошує  прийом заявок до складу 
Експертної комісії оцінювання мікропроектів у рамках Програми 

проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого 
розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки

Резюме та мотиваційні листи приймаються з 02.02.2016 до 
12.02.2016 за адресою вул. Винниченка, 18, каб. 341 

gvozduk.o@gmail.com Форма резюме

Робота експертів здійснюється на громадських засадах

http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/290/group/19

АНОНС



Формування Плану реалізації Стратегії області
Ідеї проектів мають відповідати таким критеріям:

 Термін реалізації проекту – не більше ніж 2 років
(2017-2018 роки)

 Проектні ідеї повинні відповідати одному з п’яти ключових
завдань Стратегії регіонального розвитку до 2020 року.

Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.

Проектну ідею потрібно надіслати не пізніше 22 лютого
2016 року до 16:00 год.

program.loda@gmail.com з приміткою «До плану реалізації
Стратегії»

АНОНС



За тематичним спрямуванням більшість НУО/АЦ Львівщини
орієнтовані на політичну тематику, дослідження суспільства /
громадянського суспільства, громадський контроль
Широко представлені організації екологічного спрямування

Проблемним виглядає відсутність НУО/АЦ на ринку питань, які на
сьогодні для місцевої влади є найбільш актуальні –
децентралізація та регіональний розвиток
Ряд організацій, відомі на міжнародному і національному рівні є
недостатньо ангажованими в процес формування місцевих
політик
Незважаючи на достатню обізнаність представників влади щодо
організацій аналітичного спрямування, конкретне
співробітництво в питаннях формування і реалізації регіональних
політик є низьким. Основний компонент співпраці – це участь в
спільних проектах та заходах

Висновки (Київ, 8 грудня 2015 р.)



 Стратегія регіонального розвитку України та План реалізації

 Регіональні стратегії розвитку та Плани реалізації
 Державні цільові програми, які спрямовуються на розв’язання

проблем розвитку об’єктів державної регіональної політики
 Державні цільові програми, спрямовані на розв’язання

комплексних галузевих і міжгалузевих проблем, що мають
безпосередній вплив на розвиток регіонів

 Угоди щодо регіонального розвитку
 Інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється

за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР)

 Програми/проекти регіонального/місцевого розвитку

Основні інструменти та механізми ПРР



ДФРР



ДФРР



ДФРР



ДФРР-2016 (Рівненська обл.)

Назва проекту Заявник, регіон 

Обсяг фінансування, тис. грн 

З 

ДФРР 

З 

місцевих 

бюджетів 

Кошти 

партнерів 
Загалом 

003188-РВ    2016 

Дитячий садочок на 150 місць по вул. Центральній в смт Оржів 

Рівненського району, Рівненської області – будівництво. 

Оржівська селищна рада 

Рівненський район,  

Рівненська область 

5543.9 620 0 6163.9 

003185-РВ    2016 

Виробництво біогумусу для розвитку органічного виробництва в 

Рівненській області 

Бугаївська сільська рада 

Радивилівський район,  

Рівненська область 

620 70 0 690 

003182-РВ    2016 

Реконструкція котельні на вул. Грушевського,170-В в м. Дубно 

Рівненської області 

Дубенська міська рада 

м.Дубно  

Рівненська область 

2900 633.6 0 3533.6 

003146-РВ    2016 

Реконструкція клубу-їдальні на вул. Рівненській, 112 в с. Городище 

Рівненського району під дитячий садок на 30 місць 

Городищенська сільська рада 

Рівненський район,  

Рівненська область 

1018.6 6595.2 0 7613.8 

003138-РВ    2016 

Реконструкція водопровідної мережі в с. Почапки Острозького району 

Рівненської області 

Почапківська сільська рада 

Острозький район,  

Рівненська область 

1882.7 213 0 2095.7 

003122-РВ    2016 

Спортивний зал в м.Дубровиця, вул.Червоного Хреста, 25 - 

будівництво 

Дубровицька райдержадміністрація 

Дубровицький район,  

Рівненська область 

8371.0 930.1 0 9301.1 

003090-РВ    2016 

Реконструкція покрівлі лікувального корпусу КЗ «Володимирецька 

ЦРЛ» в смт. Рафалівка Володимирецького району 

Володимирецька районна державна 

адміністрація 

Володимирецький район,  

Рівненська область 

923.0 102.5 0 1025.5 

 



ДФРР-2016 (Рівненська обл.)

Назва проекту Заявник, регіон 

Обсяг фінансування, тис. грн 

З 

ДФРР 

З 

місцевих 

бюджетів 

Кошти 

партнерів 
Загалом 

001608-РВ    2016 

Популяризація та просування «Волинського серпанку» як 

культурно-туристичного бренду Рівненської області 

Рівненська обласна державна 

адміністрація 

м.Рівне  

Рівненська область 

884.5 115.5 120 1120 

001536-РВ    2016 

Проведення тренінгів для представників територіальних громад з 

питань організації локального туристичного продукту та його 

промоції 

Управління культури і туризму 

Рівненської обласної державної 

адміністрації 

Рівненська область 

252 28 0 280 

001535-РВ    2016 

Створення інфраструктури велотуризму в Рівненській області 

Управління культури і туризму 

Рівненської обласної державної 

адміністрації 

Рівненська область 

810 90 0 900 

 



Проект Стратегії розвитку Львівської області на період до
2020 року та проект Плану її реалізації були розроблені в рамках
проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний
розвиток міст України» в 2014 році

У 2015 році проект стратегії був доопрацьований Інститутом
регіональних досліджень ім. Долішнього НАН України.

21 січня 2016 року Колегія Львівської облдержадміністрації
схвалила проект Стратегії

Станом на сьогодні триває процес формування Плану реалізації
Стратегії

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

Стратегія розвитку Львівської області до
2020 року та проект План її реалізації



Перелік регіональних програм обласного бюджету Львівської
області на 2016 рік складає 42 програми із бюджетом
768 028 200,0 грн.
У 2007 році у кожній області були введені в дію «Методичні
рекомендації щодо порядку розроблення обласних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання» розпорядженнями голів
обласних державних адміністрацій

В подальшому звітна інформація подається тільки в розрізі
використання коштів, де порівнюються суми запланованих та
використаних коштів

Програми регіонального розвитку

Назва 

завдання

Перелік 

заходів 

завдання 

Показники 

виконання 

заходів, 

одиниці

виміру 

Фінансування 

Очікуваний 

результат

Виконавець 

заходу, 

показника

Д
ж
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(по роках)
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Програми регіонального розвитку

Назва завдання 
Перелік 
заходів 

завдання 

Показники виконання заходу, 
один. виміру

Виконавці 
заходу, 

показника

Фінансування 

Очікуваний результат

д
ж

ер
ел

а

о
б
сяги

, 

ти
с.гр

н
.

Організаційне 

та ресурсне 

забезпечення 

діяльності 

молодіжних та 

дитячих 

громадських 

організацій

Заходи затрат

- обсяг фінансового ресурсу, 

спрямованого для підтримки на 

конкурсних засадах проектів і 

програм громадських 

організацій, тис. грн..

- організацію виїздів у райони 

області, тис. грн

продукту

- кількість проектів і програм, які 

отримали підтримку на 

конкурсних засадах, 

новостворених осередків 

громадських організацій од.

ефективності

- показники збільшення кількості 

громадських організацій, які 

отримують підтримку з місцевого 

бюджету, %

якості

- показники, що відображають 

ефективність використання 

бюджетних коштів, %

Департамент 

внутрішньої 

політики та 

інформаційної 

діяльності 

ЛОДА

Обласний 

бюджет

В межах 

бюджетних 

призначень

Надання фінансової 

підтримки молодіжним 

та дитячим 

громадським 

організаціям, для 

виконання найкращих 

проектів і заходів, 

спрямованих на 

вирішення 

пріоритетних завдань 

молодіжної політики. 

Організаційна та 

технічна допомога 

громадським 

об’єднанням області

Розширення мережі 

молодіжних 

громадських 

об’єднань в населених 

пунктах області 

Перелік основних заходів на реалізацію обласної програми 
«Молодь Львівщини» на 2016 рік



Програми/проекти регіонального/місцевого
розвитку



Основні проблеми розроблення регіональних цільових
програм, моніторингу та звітності про їх виконання
 Моніторинг і оцінка
 Недофінансування
 Неузгодженість між собою
 Неузгодженість із Стратегією Львівської області-2020

та Планом її реалізації
(із стратегічними проектами), фінансування яких
передбачається з ДФРР (90%) та місцевих бюджетів
(10%)

Програми/проекти регіонального/місцевого
розвитку



Пропозиції змін до регіональної політики у 
Львівській області

Проблеми Пропозиції щодо змін та нововведень

Планування 

Широка 

пріоритетність 

Стратегії 

Визначити обмежену кількість пріоритетів регіональної політики в 

умовах обмежених фінансових ресурсів 

Формальність Плану 

реалізації Стратегії

Залучити ключових партнерів до процесу

Привести базові та цільові показники моніторингу 

Неузгодженість 

пріоритетів

Узгодити пріоритети регіональних програм між собою, із Стратегією 

та Планом із стратегічними проектами (ДФРР)

Впровадження 

Регіональна політика 

є політикою розвитку, 

а не політикою 

«латання дір» 

Розробити показники результатів впровадження  регіональної 

політики не лише у вигляді «одиниць» - прийнятих підзаконних 

актів, побудованих шкіл, відремонтованих доріг і т.д. а й у вигляді 

якісних змін (людський капітал, просторова інтеграція, економічна 

конкурентоспроможність, соціальне благополуччя)

Відсутність 

інструментів 

контролю 

Підвищити рівень прозорості прийняття рішень та їх виконання, 

рівня поінформованості неурядових партнерів

Розширити можливості активних представників громади 

здійснювати контроль та моніторинг за виконанням регіональної 

політики на місцях



Пропозиції змін до регіональної політики у 
Львівській області

Проблеми Пропозиції щодо змін та нововведень

Фінансування ДРП

Недофінансування з боку 

органів влади

Посилити пріоритетність розподілу ресурсів та концентрувати їх на тих 

проектах/програмах, які можуть забезпечити найбільшу віддачу 

Оптимізувати кількість регіональних програм з можливістю переорієнтації коштів на 

Плани регіональних стратегій розвитку

Неефективне використання 

коштів МТД

Створити відкритий інформаційний ресурс проектів МТД

Залучити до спільних проектів широке коло потенційних партнерів 

Удосконалити «Порядок співфінансування проектів МТД з обласного бюджету»

Інституційне середовище 

Пасивність неурядових 

партнерів (приватних та 

громадських) або їх 

неконструктивна позиція

Вдосконалити системи комунікації із неурядовими партнерами

Посилити прозорість процесу прийняття рішень, запровадження тендерів

Посилити конкурсні механізми для різних інструментів регіональної політики, в першу 

чергу – для регіональних програм розвитку (можливо через створення Єдиного 

багатогалузевого конкурсу громадських ініціатив)

Контроль за виконанням та моніторинг прогресу

Відсутність практики оцінки 

ефективності політики 

Створити План оцінки регіональної політики, як фундаментального документу, який 

визначає пріоритети 

Сформувати перелік базових показників та цільових показників досягнення тієї чи іншої 

цілі, виконання певного завдання

Моніторинг прогресу у 

виконанні регіональних 

стратегій розвитку та 

регіональних програм

Забезпечити публічний доступ до всіх документів та рішень регіональних органів влади, 

які регламентують виділення та розподіл коштів, із можливістю зворотного зв’язку

Використання результатів регулярного об’єктивного моніторингу ефективності 

впровадження Стратегій для подальшого їх вдосконалення та приведення у 

відповідність до сучасних потреб регіонів 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


