
Порядок використання 

бюджетних коштів на 

капітальні роботи  для 

об'єднаних   громад

2016 рік



ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2016

ДЕДЛАЙНИ 

Для робіт, які 
вимагають 

розроблення 
ПКД:

виготовлення (коригування)  ПКД  – 12.07.2016

експертиза проектно-кошторисної документації – 14.07.2016

оголошення тендеру:

на очікувану  вартість - 08.07.2016

відповідно до проектно-кошторисної документації - 15.07.2016

визначення переможця та акцепт пропозиції – 01.09.2016

дозвіл на початок будівельних робіт – 05.09.2016

початок робіт - 05.09.2016



ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2016

ДЕДЛАЙНИ 

Для робіт, які 
можна 

виконати за 
дефектним

актом:

затвердження кошторису -11.07.2016

оголошення тендеру - 12.07.2016

укладення договору - 20.08.2016

початок робіт  - 25.08.2016



ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2016

ДЕДЛАЙНИ 

Допорогові 
закупівлі 

(для робіт – до 1,5 
млн. грн., для 

товарів та послуг 
– до 200 тис. грн.)

виготовлення проектно-кошторисної документації та 

затвердження кошторису – 12.07.2016

оголошення закупівлі – 12.07.2016

укладення договорів – 25.07.2016

початок робіт – 01.08.2016



СУБВЕНЦІЯ   НА  ІНФРАСТРУКТУРУ   ОТГ

Проекти станом на 

18.07.2016
Кількість

Сума 

субвенції, 

млн. грн.

Всього розроблено 105 + 6 
45167,4 

(включаючи проектні 
ідеї, які громади ще 

доопрацьовують)

Надано документи в Мінрегіон 104 44173,5

Отримано позитивний висновок 

Мінрегіону
77 31913,5



• Переваги:
– Відносна проста процедура отримання коштів (достатньо 

висновку з мокрою печаткою від Мінрегіона)

– Можливість подавати проекти без експертизи ПКД

– Чітко визначена сума фінансування для кожної громади –

відсутні конкурсні засади

• Проблеми:
– Відсутність чіткого методичного інструментарію для 

написання проектів (кожного разу – нові зауваження від 

Мінрегіону)

– Неможливість узагальнити зауваження і доопрацювання, у 

зв'язку з тим що кожна громада відпрацьовує свої проекти 

окремо 

СУБВЕНЦІЯ   НА  ІНФРАСТРУКТУРУ   ОТГ - переваги 

та проблеми



• Зауваження Мінрегіону:
– Для проектів розробки ПКД – необхідне чітке розуміння, за 

рахунок якого джерела буде в майбутньому цей об'єкт 

будуватися (відхиляються дороговартісні об’єкти)

– Для проектів розробки генеральних планів – відхиляються 

проекти у зв'язку з розробкою відповідного законодавства 

для громад

– Довгобуди – відхиляються проекти, які неможливо завершити 

в поточному році.

– Закупівля техніки – необхідне чітке обґрунтування джерел 

коштів, які в наступні роки буде направлено на утримання 
парку техніки (комунальні, пожежні машини і т.д.)

СУБВЕНЦІЯ   НА  ІНФРАСТРУКТУРУ   ОТГ -

ключові зауваження



СУБВЕНЦІЯ   НА  ІНФРАСТРУКТУРУ   ОТГ -

план дій 

Ключові етапи Орієнтовна дата Відповідальний 

1. Доопрацювання 

проектів громад в 
Мінрегіоні

20.07.2016 Департамент 

економічної 
політики ЛОДА

2. Проведення 

останнього в цьому році 

засідання регіональної

комісії

22.07.2016 Комісія по 

наданню

висновків

3. Розгляд проектів на 

Комісії в Мінрегіоні
25.07.2016 Мінрегіон

Увага! Необхідне прискорення темпів розробки ПКД для 

об’єктів, які її потребують!!!!



ДЕРЖАВНИЙ ФОНД  РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  - ЯК ОТРИМАТИ 

КОШТИ?

Ключові етапи Документ Відповідальний 

1. Затвердження Кабміном 

переліку проектів 

Розпорядження КМУ від 08.06.2016 

№432-р

КМУ, ЛОДА

2. Помісячний розподіл 

коштів 

Вхідний лист Мінрегіону, 

пооб'єктний розподіл

Мінрегіон, ОДА

3. Проведення тендерних 

процедур (за потреби)

Не потрібен для робіт до 1,5 млн. 

грн., або для перехідних об’єктів 

Замовник

4. Укладання угоди з 

підрядником

Договір Замовник

5. Титули  об’єктів 

(постанова 995 від  

08.09.1997)

Погоджений ОДА та Мінрегіоном
титул 

Замовник, 

Мінрегіон

6. Довідки змін до 

кошторисів 

Погоджена ОДА довідка ОДА

7. Кошторис та помісячний 

план асигнувань 

Погоджені ОДА кошторис та 

помісячний план асигнувань 

Розпорядник

коштів

8. Відкриття рахунків в 

органах ДКСУ 

Довідка про відкриття рахунку Розпорядник 

коштів

9. Виконання робіт, 

отримання коштів на 

рахунок  (аванс – 30%)

Платіжні доручення Підрядник,

замовник



Що потрібно, щоб отримати кошти ДФРР

1. Титул об'єкта будівництва (тільки для будівництва та реконструкції, не 

потрібен для капітального ремонту)

Титули не виготовляються для проектів, які передбачать тільки закупівлю 

обладнання 

Титул робите в 4 екземплярах і залишаєте в каб 422 

Погодження – Мінрегіон

Затвердження – Замлинський Р.Т.

Підпис – розпорядник коштів

2. Довідка змін  (необхідно забрати в каб 241 – бухгалтерія ЛОДА, тел. 

2999143)

3. Кошторис та план асигнувань (робите на основі довідки змін – три 

екземпляри, погоджує Замлинський Р.Т.)

Необхідно проставити печатку ОДА (в канцелярії  каб 227 або 

бухгалтерії каб 241). Одну копію плану асигнувань та кошторису 

ЗАЛИШАЄТЕ В ЛОДА (каб 241)

4. Лист на аванс 30% - погодження Мінрегіоном, підпис замовника, 

залишаєте в каб 422



Гніздичівська ОТГ
5 000,0

Новострілищанська
ОТГ (2 проекти)

2 092,2
Новокалинівська ОТГ

1 297,5

Вільшаницька ОТГ
2 200,0

Чукв'янська ОТГ
672,1

Міженецька ОТГ
1 210,0

Новоміська ОТГ
3 000,0

ДФРР (об'єднані територіальні громади)

Загалом в об'єднаних громадах реалізується понад 140 проектів на суму

73 млн. грн. 

ДФРР – 8 проектів на суму 15,5 млн. грн. 



МІКРОПРОЕКТИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

Унікальна програма для України
6,2 млн. грн.

30 об'єктів

Проблема: відсутність підписаних договорів про міжбюджетні 

трансфери (ОТГ: Тростянецька, Бабинська, Грабовецька)

Порядок дій:

1. Співфінансування (прийняття рішень відповідними радами)

2. Підписання угод з підрядниками

3. Початок робіт (для освітніх проектів – не пізніше 01.08.2016)

20.07.2016 – Засідання конкурсної ради (зміни до назв проектів)



МІКРОПРОЕКТИ: ФІНАНСУВАННЯ    в   ОТГ
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