Можливості залучення
бюджетних коштів для
фінансування проектів
регіонального розвитку
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ДФРР: ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ!!!
Динаміка передбаченого фінансування
на Львівську область, млн. грн.

2016 рік – 3 млрд. грн.
2017 рік – проект - 8 млрд.
грн.
(в т.ч. 5 млрд. грн. –
спецфонд державного
бюджету)
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ДФРР: СХЕМА РОЗПОДІЛУ ЗА РЕГІОНАМИ
Відповідно до ст. 24-1 Бюджетного кодексу України визначається
обсяг коштів Державного фонду регіонального розвитку (далі ДФРР) та здійснюється його розподіл
Обсяг коштів ДФРР затверджується законом про Державний бюджет
України на відповідний бюджетний період.
Індикативний прогнозний обсяг коштів ДФРР визначається у прогнозі
Держбюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Розподіл коштів ДФРР здійснюється з дотриманням критеріїв:
•80 % - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;
•20 % - відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну
особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по
Україні)
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
 Стаття 24-1 "Державний фонд регіонального
розвитку" Бюджетного кодексу України;
 Закон України "Про засади державної регіональної
політики ";
 Державна стратегія регіонального розвитку України
на період до 2020 року;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня
2015 року № 196 "Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку "
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2016 року «Зміни до Порядку підготовки, оцінки та
відбору
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку»
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Зміни до Порядку
 запровадження обов'язкового оприлюднення на
відповідній
сторінці
офіційного
веб-сайту
Мінрегіону інформації про склад та положення
регіональної комісії, оголошення про проведення
відбору, інформації про програми і проекти;

 створення механізму стабільного щорічного
фінансування раніше розпочатих за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку
(починаючи з 2015 року) програм і проектів (строк
реалізації яких становить більше 1 року) відповідно
до календарних планів їх реалізації;
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
 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 зі змінами від
01.04.2016 № 80), яким затверджено:

 форму інвестиційної програми і проекту
регіонального розвитку;
 форму технічного завдання на інвестиційну
програму і проект регіонального розвитку;
 перелік документів, які подаються Мінрегіону
для
оцінки
відповідності
вимогам
законодавства інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку;
 форма з оцінювання інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку.

ДФРР: ВІДПОВІДНІСТЬ одній з УМОВ
Відповідність проекту пріоритетам
Державної стратегії регіонального розвитку,
Стратегії розвитку Львівської області
та Плану заходів її реалізації
Підтримка проектів співробітництва
територіальних громад
Підтримка проектів об’єднаних
територіальних громад

ДСРР - 2020
ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

ЦІЛЬ 1

ЦІЛЬ 2

Підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів

Територіальна соціальноекономічна інтеграція і
просторовий розвиток

ЦІЛЬ 3
Ефективне
державне
управління у сфері
регіонального
розвитку

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

Стратегія Львівщини - 2020
Стратегічні цілі
1.Конкурентоспроможна
економіка

2.Якість
життя

3.Відкриті
кордони

4.Розвинуте 5.Туристична
село
привабливість

ПЛАН реалізації Стратегії
(на 2016-2018 роки)
Проекти до ПЛАНУ реалізації Стратегії
(до 3-х років)
ДФРР

Бюджет
розвитку
Інші
МТД
Інвестиції
обласного
джерела
бюджету
http://www.loda.gov.ua/strategiya_rozvytku

Стратегія Львівщини – 2020: дерево цілей
Конкурентоспроможн
а економіка

Якість життя

Відкриті кордони

1. Інвестиції та
1. Безпека
бізнес
2. Комфортне
2. Високотехнологіч
середовище
на промисловість 3. Розвиток
3. Наука та інновації
особистості
4. Чисте довкілля
5. Децентралізація
Розвинуте село
1. Економіка

2. Соціальні стандарти

1. Міжнародне
співробітництво
2. Транскордонна
співпраця
3. Прикордонна
інфраструктура
4. Чисте довкілля

Туристична привабливість
1. Туристична інфраструктура
2. Збереження архітектурної
спадщини та розвиток
мистецтва
3. Туристичні продукти

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

План реалізації Стратегії розвитку Львівщини
КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ = ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ
http://www.loda.gov.ua/programy_ta_strategii

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

5.
Кількість
населення,
на
яке
поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на вирішення якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та якісні результати від
реалізації проекту, інновації проекту
8. Основні заходи проекту

Яка кількість населення яких соціальних груп буде
отримувачем вигод від проекту
Максимально стислий опис проблеми

9. Період реалізації проекту
10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
1 рік
2 рік
3 рік

11. Джерела фінансування проекту
12. Учасники реалізації проекту та їх функції
13. Інша інформація щодо проекту

Обласний, місцевий, державний бюджет, бізнес, МТД тощо
Організації, що можуть бути залучені і їх роль
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту

Якщо проект передбачає виготовлення ПКД та експертизи –
назва повинна відповідати експертизі
2. Номер і назва завдання з Державної Завдання з ДСРР-2020 та Стратегії розвитку області, якого
стратегії регіонального розвитку та відповідної стосується проектна ідея
стратегії розвитку регіону, якому відповідає
проект
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

Очікувані результати повинні бути зазначені у формі
«завершено», «створено», «навчено» і т.д.
Ключові заходи у формі «створення», «підготовка»,
«організація» і т.д.
Разом

План реалізації Стратегії розвитку Львівщини
Назва проекту:

Ключові заходи
проекту:

Розвиток освітнього округу в
межах об’єднаної громади






Період здійснення:

Розвиток інфраструктури освітнього округу
(напр., під’єднання до Інтернету тощо)
Закупівля обладнання для опорних шкіл
Проведення виїзних консультацій в окрузі
Щорічне виявлення очікувань педагогів
Проведення навчальних тренінгів та семінарів
для педагогів, керівників освітніх округів,
депутатів, батьків

2017 – 2018 роки

Орієнтовна вартість 2016
проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

7 500

8 000

15 500

ЗАЯВНИКИ
органи центральної
та місцевої виконавчої влади
органи місцевого самоврядування

відділи

департаменти
установи комунальної власності

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

5.
Кількість
населення,
на
яке
поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на вирішення якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та якісні результати від
реалізації проекту, інновації проекту
8. Основні заходи проекту

Яка кількість населення яких соціальних груп буде
отримувачем вигод від проекту
Максимально стислий опис проблеми

9. Період реалізації проекту
10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
1 рік
2 рік
3 рік

11. Джерела фінансування проекту
12. Учасники реалізації проекту та їх функції
13. Інша інформація щодо проекту

Обласний, місцевий, державний бюджет, бізнес, МТД тощо
Організації, що можуть бути залучені і їх роль
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту

Якщо проект передбачає виготовлення ПКД та експертизи –
назва повинна відповідати експертизі
2. Номер і назва завдання з Державної Завдання з ДСРР-2020 та Стратегії розвитку області, якого
стратегії регіонального розвитку та відповідної стосується проектна ідея
стратегії розвитку регіону, якому відповідає
проект
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

Очікувані результати повинні бути зазначені у формі
«завершено», «створено», «навчено» і т.д.
Ключові заходи у формі «створення», «підготовка»,
«організація» і т.д.
Разом

І.
ІІ.
ІІІ.
1.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
ІV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
V.
VІ.

Зміст проекту

Реєстраційна картка проекту
Зміст проекту
Проект
Анотація проекту
Детальний опис проекту
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
Мета та завдання проекту
Основні заходи проекту
План-графік реалізації заходів проекту
Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту
Інновації проекту
Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь
громади/громад в його розробленні. (NEW!!!)
Бюджет проекту
Загальний бюджет проекту
Розклад бюджету за статтями видатків
Очікувані джерела фінансування
Локальний кошторис
Інформація про учасників реалізації проекту
Додатки

І. Реєстраційна картка проекту

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Заявник (найменування місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого
самоврядування)

Тематичний напрям реалізації проекту

Потрібно обрати
один із трьох
напрямів

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 1 рік
розвитку, тис. грн
1 рік
Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн
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

2 рік

3 рік

Разом

2 рік

3 рік

Разом

(Обов’язково
контакт
особи,
яка
безпосередньо займається проектом)

ІІІ. Проект
1. Анотація проекту
Розкрити зміст проекту за такою схемою:
 назва проекту;
 актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціальноекономічна 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.

Вважається за доцільне рекомендувати розробникам проектів
складати анотацію після завершення написання проекту та
заповнення відповідних додатків

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

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.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу
(по етапах)
Місяць 1
Місяць 2

Коротка назва заходу

Назви окремих розділів Зведеного
кошторису або Локальні кошториси

Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР
Місц.бюджет Партнери

95,601

43,172

0

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
Джерела фінансування (тис. грн.)
Коротка назва заходу
ДФРР
Місц.бюджет Партнери
(по етапах)
Півріччя 1
Півріччя 2
Півріччя 3
Півріччя 4

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

Показники
успішност
і проекту

Значення
показникі
в станом
на
початок
проекту

Значення показників станом на завершення
бюджетного року

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

Джерела
інформації
про
показники

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), ……………………………………………………………………..

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».

2.7. Заходи з інформування
В цьому розділі слід зазначити:
оприлюднення офіційних даних про намір
впровадження проекту (наприклад на офіційній
інтернет сторінці заявника);
конкретний
захід,
який
спрямований
на
інформування громади про можливість участі в
розробленні проекту (громадські збори тощо);
участь ГО у розробленні проекту та/або у
моніторингу реалізації проекту;
позитивні/негативні відгуки громади.

IV.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту
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: 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.
Джерела фінансування, тис. грн.
Найменування заходів, що
здійснюватимуться за
проектом
1.НАЗВА
ЛОКАЛЬНОГО
КОШТОРИСУ/ВИДУ РОБІТ
1.1. РОБОТИ
2.
РАЗОМ:

Загальна
вартість
(тис. грн)

у першому бюджетному році
ДФРР

місцевий
бюджет

інші
учасники
проекту

у наступні бюджетні роки
ДФРР

місцевий
бюджет

інші
учасники
проекту

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

1. Видатки
споживання:

2. Видатки
розвитку:
РАЗОМ:

Загальна сума,
тис. грн

в межах 10%
вартості
проекту
(місцеві кошти)

Джерела фінансування, тис. грн
у першому бюджетному році
у наступні бюджетні роки
інші
місцевий
місцевий
інші учасники
ДФРР
учасники
ДФРР
бюджет
бюджет
проекту
проекту

4.3. Очікування джерела фінансування
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.
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

4.4. Локальний кошторис
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 проектнокошторисної документації.

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

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 відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2015
№560;
- 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;
розрахунок
категорії
складності
для
проектів
будівництва;
- довідка про підтвердження залишкової вартості;
- інші додатки\розрахунки, які характеризують проект.

VІ. ДОДАТКИ
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).

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ОН-ЛАЙН
ПЛАТФОРМІ ДФРР

РЕЄСТРАЦІЯ

dfrr.minregion.gov.ua

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 сканкопії відповідних документів та
фото сучасного стану об’єктів
будівництва/реконструкції.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
Експерти оцінюють проекти за наступними критеріями:

1. Для проектів, що подаються на виконання планів заходів з реалізації
стратегії розвитку регіонів:
А) Вплив проекту на громаду,регіон;
Для проектів об’єднаних територіальних громад та співробітництва
громад:
Б) Частка населення громади, на яке впливає реалізація проекту.
2. Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми;
3. Інноваційність проекту;
4. Для проектів громад, місцеві бюджети яких:
А) Потенційно не спроможні вирішити проблему
Б) Потенційно спроможні вирішити проблему;
5. Соціально-економічна спрямованість проекту.

РОЗ’ЯСНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ
! Оцінки за проектами виставляються лише відповідно до вказаних одиниць

оцінювання (0,5,10,15,20), тобто проміжних балів (3,8,12,14,17…) бути не
може.

!! Оцінюватися проекти мають відповідно до інформації, наданої в описі проекту,
додаткових матеріалах, наданих заявником, доступних усім членам комісії та
громадськості, в т.ч. на платформі ДФРР. Додаткова інформація щодо проектів, відома
виключно окремим членам комісії, не має використовуватися для оцінювання проектів.

!!! Оцінювання з результатом “ низька якість підготовки проекту ”, неможливо здійснити
об’єктивну оцінку» передбачає, що надана/не надана заявником інформація
унеможливлює об'єктивне оцінювання проекту за критерієм.

!!!! Заявник має бути зацікавленим у тому, аби максимально детально, повно і
комплексно описати проект і задачі, які перед ним стоять. Проблеми, рішення,
підходи, цілі і кінцеві результати мають бути ВИМІРЮВАНИМИ, тобто чітко означеними
у вигляді цифр, значень, які піддаються аналізу.

Критерій 1
«Вплив проекту на громаду, регіон» та «Частка населення
громади, на яке впливає реалізація проекту».

Необхідно оцінити, для якої кількості населення
потенційна
реалізація
проекту
надасть
покращену послугу. Обласна лікарня, приміром,
охоплює усе населення області, районна –
населення району, школа – це одна громада.
У випадку ОТГ для школи – мікрорайони у місті, які
обслуговуються, або частка мешканців ОТГ, які
потенційно
користуватимуться
послугами
закладу. Для ОТГ важливо, аби їх проекти
слугували
усій
громаді
–
тоді
можлива
максимальна оцінка (наприклад, дорога по
частині села менше слугує усій громаді, ніж
школа чи амбулаторія).

Критерій 1
«Вплив проекту на громаду, регіон» та «Частка
населення громади, на яке впливає реалізація
проекту».
Бали
Критерії оцінювання
низька якість підготовки проекту,
0
неможливо здійснити об’єктивну оцінку
а) проект має вплив на одну громаду
5
б) впливає на 0-5% мешканців
а) проект має вплив одночасно на кілька
10
громад/район
б) впливає на 5-20% мешканців
а) проект має вплив на кілька районів
15
області
б) впливає на 20-50% мешканців
а) проект має вплив на всю область
20
б) впливає на 50-100 % мешканців

Критерій 2
«Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми»
Наприклад, капітальний ремонт школи, реконструкція
спортзалу, заміна пластикових вікон у їдальні апріорі не
вирішує проблему відсутності додаткових місць, а якщо в
якості проблеми зазначається енергоефективність проекту –
тоді має бути проведено аналіз комплексності підходу до
вирішення проблеми. Будь-які ремонтні роботи, якщо вони не
є комплексними, можуть мати лише незначний прямий вплив
(не більше 10 балів). Передбачені проектом заходи мають
відповідати задачі, на яку спрямовуються, містити чіткі
одиниці виміру, порівняння, аналізу, давати відповідь на
питання щодо СТУПЕНЯ впливу проекту на вирішення
проблеми. Заявник у описі має вказати, як саме можливо
буде у подальшому перевірити результати реалізації (чіткі
критерії оцінки) з тим, аби можливо було сприймати
наведену ним у описі інформацію об'єктивно та
неупереджено.

Критерій 2
«Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми»
Критерії оцінювання

Бали

низька якість підготовки проекту, неможливо
здійснити об’єктивну оцінку

0

опосередкований вплив на вирішення проблеми

5

незначний прямий вплив на вирішення проблеми

10

частково вирішує проблему

15

повністю вирішує проблему

20

Критерій 3
«Інноваційність проекту»
Зазначений критерій потребує з'ясування щодо
типовості застосовуваних рішень у вирішенні проблем,
на які спрямовано проект. Щодо проектів з
будівництва/реконструкції/капремонту мова йде як
про конкурентноздатні, унікальні технології, матеріали,
послуги, так і рішення, в т. ч. організаційно-технічні,
адміністративні або іншого характеру, що суттєво
поліпшують структуру та якість певної сфери.
Враховуючи, що проектна документація чи технікоекономічне обґрунтування на конкурс не подається,
заявник має самостійно вказати про свої інноваційні
рішення у описі, акцентувати на цьому увагу експерта.
Задача експерта – оцінити та порівняти вказаний
заявником момент, ідентифікувавши власне інновацію.
Типові рішення і проекти, якісно і чітко описані,
заслуговують на оцінку не вище 5 балів

Критерій 3 «Інноваційність проекту»
Критерії оцінювання

Бали

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити
об’єктивну оцінку

0

проект застосовує традиційні (наявні в інших
громадах регіону) підходи (технології)

5

підходи (технології) до вирішення проблеми, які
використовуються у проекті, мають аналоги в Україні,
але відсутні в регіоні

10

проект застосовує підходи (технології) до вирішення
проблеми, які не мають аналогів в Україні

15

проект відкриває (суттєво посилює) нові можливості
для регіонального розвитку, створює «точки
зростання» громади (регіону) у найближчій
перспективі

20

Критерій 4
«Місцеві бюджети та їх потенційні спроможності»

Важливо, що передбачений обсяг співфінансування
заявником
проекту
є
головним
показником
його
зацікавленості у реалізації проекту, при цьому кошти ДФРР
мають бути надані на підтримку того місцевого бюджету,
який потенційно не здатний/менше здатний самостійно
вирішити поставлену задачу. Члену комісії необхідно
здійснити об'єктивну оцінку щодо спроможності чи не
спроможності бюджету, виходячи з інформації щодо
фактичного бюджету розвитку (з урахуванням повного
забезпечення захищених статей) заявника у попередніх,
поточному та майбутньому роках (заявник має надати
відповідну інформацію в описі проекту). Якщо вартість
(потреба у річному фінансуванні) поданого проекту складає
менше 50% річного бюджету розвитку, то є сенс говорити
про потенційну спроможність цього бюджету
його
реалізувати. Якщо від 50 до 70%, то необхідно розглядати
додаткові аргументи та задіяти аналітичний апарат
експерта з тим, аби дати остаточну відповідь щодо
бюджетної спроможності.

Критерій 4
«Місцеві бюджети та їх потенційні спроможності»
Критерії оцінювання

Бали

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити
об’єктивну оцінку

0

а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 10 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 50 %
а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 20 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 60 %
а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 30 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 70 %
а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 40 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел
понад 80 %

5

10

15

20

Критерій 5
«Соціально-економічна спрямованість проекту»
Критерій покликаний виявити розвиткову складову, оцінити
його користь в цілому для економічного розвитку заявника. У
більшості випадків «латання дірок» проектом має певну
соціальну спрямованість, покращує якість надання послуги
без зміни кількісних характеристик.
Для прикладу, економія витрат на пальне/газ/електроенергію
тощо не може бути визначена «економічною», бо проект має
соціальну направленість і отримана економія є економією
бюджету споживання. Важливо, щоб реалізація проекту
прямо впливала, наприклад, на збільшення обсягу бюджету
розвитку
заявника,
збільшувала
б
індекс
конкурентоспроможності регіону (міста) по одному чи
декільком показникам, або створювала додаткові вимірювані
можливості для інвестиційного клімату. Аби проект за даним
критерієм отримав оцінку 15-20 балів, він має дійсно бути
показовим для регіону.

Критерій 5
«Соціально-економічна спрямованість проекту»
Критерії оцінювання

Бали

низька якість підготовки проекту, неможливо
здійснити об’єктивну оцінку

0

соціальний (або екологічний) проект

5

соціальний (або екологічний) проект зі
створенням додаткових економічних благ
економічний проект із соціальною (або
екологічною) складовою
економічний проект

10
15
20

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

ДФРР: ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ
Регіональна комісія
оголошує збір проектів

Регіональна комісія
затверджує рейтинг
проектів

Заявники подають проект
регіональному
адміністратору та
реєструють його на онлайн платформі

Члени регіональної комісії
оцінюють проекти, що
розміщені на платформі

ОДА подає перелік
відібраних проектів у
Мінрегіон

Міжвідомча Конкурсна
комісія при Мінрегіоні
здійснює перевірку
проектів на відповідність
вимогам законодавства

Кабмін затверджує
переліки відібраних
проектів за погодженням
із Комітетом Верховної
Ради України з питань
бюджету

Мінфін спрямовує кошти

ДЕ І КОМУ ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ ПО ДФРР???
Управління аналізу та стратегічного планування
департаменту економічної політики ЛОДА
Бухтіярова Марта – 2 999 284

Москаленко Валентина – 2 612 846
Пошта регіонального адміністратора bukhtiiarova.marta@gmail.com

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

ДЕ І КОМУ ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ ПО ДФРР???

https://www.facebook.com/groups/999746123414732/

