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ДФРР: ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ!!!
Динаміка передбаченого фінансування
на Львівську область, млн. грн.

Галузевий розподіл проектів у 2017
році

ДФРР – 2018: 8,1 млрд.
грн.
Обсяг коштів на
Львівську область –
понад 380 млн. грн.

Охорона
здоров'я
9
13%

222,5

136,7

Спорт
12
18%

166,5
Культура
5
8%

84,7
42,3
0,0
2012

2013

2014

2015

2016

Дорожня
інфрастру
ктура
2
3%

2017

Освіта
39
58%

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
Бюджетного кодексу України;

фонд

регіонального

розвитку"

 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 «

 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

КОНКУРС
Основний конкурс
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3 конкурси на окремі
квоти

Тривалість з 13.10.2017 по
10.11.2017
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КВОТИ
СПОРТ
- окремі спортивні споруди та
заклади (ДЮСШ, басейни, спортивні
центри)
відповідність
вимогам
Міжнародних федерацій з видів
спорту

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
- відповідність ДБН В.2.6-31:2016
«Теплова ізоляція будівель»
- комплексний підхід та максимальна
енергоефективність

Всі проекти повинні
відповідати вимогам
доступності для
людей з
обмеженими
фізичними
можливостями

НОВАЦІЇ - 2017
3 10.06.2017
Відповідно до частини 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», у редакції Закону 1817, обов’язковій експертизі підлягають проекти
будівництва об’єктів, які:
1) за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2)
та значними (СС3) наслідками, — щодо додержання нормативів з питань
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони
праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної
безпеки,
міцності,
надійності, довговічності
будинків
і
споруд,
їх
експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо
додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення;
2) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та
техногенними умовами, — в частині міцності, надійності та довговічності будинків і
споруд;
3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і
комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під
державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує
300 тисяч гривень,
— щодо кошторисної частини проектної документації.

НОВАЦІЇ - 2017
Законодавець встановив, що всі об’єкти будівництва
поділяються на три класи наслідків (відповідальності):
незначні наслідки - СС1 (раніше – I та II категорія
складності);
середні наслідки - СС2 (раніше - III та IV категорія
складності);
значні наслідки - СС3 (раніше – V категорія складності)

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

Дерево цілей ДСРР-2020
ЦІЛЬ 1

ЦІЛЬ 2

ЦІЛЬ 3

1. Підвищення ролі та
функціональних можливостей
міст у подальшому розвитку
регіонів

1. Виконання завдань і здійснення
заходів, спрямованих на вирішення
актуальних проблемних питань
Донецької та Луганської областей,
Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя

1. Децентралізація влади,
реформування місцевого
самоврядування та
адміністративнотериторіального устрою

2. Створення умов для
поширення позитивних процесів
розвитку міст на інші території,
розвиток сільської місцевості
3. Підвищення ефективності
використання внутрішніх
факторів розвитку регіонів

2. Запобігання збільшенню
диспропорцій, що гальмують
розвиток регіонів

2. Удосконалення системи
стратегічного планування
регіонального розвитку на
загальнодержавному та
регіональному рівні

3. Забезпечення комфортного та
безпечного життєвого
середовища для людини
незалежно від місця її проживання

3. Підвищення якості державного
управління регіональним
розвитком

4. Розвиток міжрегіонального
співробітництва

4. Посилення міжгалузевої
координації в процесі
формування та реалізації
державної регіональної політики
5. Інституційне забезпечення
регіонального розвитку

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF

Стратегія Львівщини - 2020
Стратегічні цілі
1.Конкурентоспроможна
економіка

2.Якість життя

3.Відкриті
кордони

4.Розвинуте
село

5.Туристична
привабливість

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

МТД

Бюджет
розвитку
обласного
бюджету

Інвестиції

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

Інші джерела

Стратегія Львівщини – 2020: дерево цілей
Конкурентоспроможна
економіка

Якість життя

Відкриті кордони

1.

Інвестиції та бізнес

1.

Безпека

2.

Високотехнологічна
промисловість

2.

Комфортне середовище

3.

Розвиток особистості

4.

Чисте довкілля

5.

Децентралізація та місцеве
самоврядування

3.

Наука та інновації

Розвинуте село

1.

Міжнародне
співробітництво

2.

Транскордонна співпраця

3.

Прикордонна
інфраструктура

4.

Чисте довкілля

Туристична привабливість

1.

Економіка

1.

Туристична інфраструктура

2.

Соціальні стандарти

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

ЗАЯВНИКИ
органи центральної
та місцевої виконавчої влади
органи місцевого самоврядування

відділи
департаменти
установи комунальної власності

Зміст проекту

І.

Реєстраційна картка проекту

ІІ.

Зміст проекту

ІІІ.

Проект

3.1.

Анотація проекту

3.2

Детальний опис проекту

3.2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

3.2.2.

Мета та завдання проекту

3.2.3.

Основні заходи проекту

3.2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

3.2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

3.2.6.

Інновації проекту

3.2.7.
ІV.

Заходи з інформування громади/громад
громади/громад в його розробленні
Бюджет проекту

4.1.

Загальний бюджет проекту

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

4.3.

Очікувані джерела фінансування

4.4.

Розрахунок вартості проекту

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

VІ.

Додатки

про

проект

та/або

участь

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), на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого
самоврядування підприємствами, установами, організаціями; місцевим
підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої
влади; з органами місцевого самоврядування інших ланок та інших територіальних
громад

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 «Проект застосовує традиційні (наявні в
інших громадах регіону) підходи (технології)».

2.7. Заходи з інформування громади/громад
про проект та/або участь громади/громад в
його розробленні
В цьому розділі слід зазначити:

 оприлюднення
офіційних
даних
впровадження проекту (наприклад
інтернет сторінці заявника);

про
намір
на офіційній

 конкретний
захід,
який
спрямований
на
інформування громади про можливість участі в
розробленні проекту (громадські збори тощо);
 участь ГО у розробленні проекту
моніторингу реалізації проекту;
 позитивні/негативні відгуки громади.

та/або

у

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
співфінансування
проекту

Джерела фінансування, тис. грн
у першому бюджетному році
у наступні бюджетні роки
інші
інші
місцевий
місцевий
ДФРР
учасники
ДФРР
учасники
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. Розрахунок вартості проекту
Для проектів, що передбачають будівництво або реконструкцію:

В додатки проекту докладаються:
- зведений кошторисний розрахунок та локальний кошторис за необхідності;
- звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
- рішення (наказ, розпорядження) про затвердження проектно-кошторисної
документації.

Для проектів, що передбачають закупівлю основних засобів:

Розрахунок вартості проекту 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 організацій-партнерів. Можна збільшити
цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів або подавати окремі
таблиці для кожного з партнерів
Партнер 1

Повна назва
Місце розташування
ПІБ керівника
Форма господарювання
Сектор діяльності
Поштова адреса
Контактна персона
Телефон
Факс
E-mail
Кількість штатних співробітників
Роль у підготовці проекту
Завдання організації партнера

Партнер 2

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;
- довідка про комунальну форму власності об'єкта;
- розрахунок класу наслідків для проектів будівництва;
- довідка про підтвердження залишкової вартості;
- енергетичний паспорт будівлі;
- інші додатки\розрахунки, які характеризують проект.
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).
Які передбачають створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків,
подаються документи з урахуванням вимог ЗУ «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну
діяльність».
Що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких
проектів Міністерством молоді та спорту України.

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ОН-ЛАЙН
ПЛАТФОРМІ ДФРР

РЕЄСТРАЦІЯ

dfrr.minregion.gov.ua
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ПЛАТФОРМІ ДФРР
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РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ОН-ЛАЙН
ПЛАТФОРМІ ДФРР

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ОН-ЛАЙН
ПЛАТФОРМІ ДФРР

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. Рівень співфінансування з місцевих бюджетів:
а) сіл, селищ, міст районного значення
б) міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та проектів
(об’єктів у них) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
що перебувають в управлінні районних, обласних рад
в) міст обласного значення - обласних центрів та міст Києва і Севастополя
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.

РОЗ’ЯСНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ
Критерій 1
«Вплив проекту на громаду, регіон» та «Частка населення
громади, на яке впливає реалізація проекту».
Критерії оцінювання

Бали

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну
оцінку

0

а) проект має вплив на одну громаду
б) впливає на 0-5% мешканців

5

а) проект має вплив одночасно на кілька громад/район
б) впливає на 5-20% мешканців

10

а) проект має вплив на кілька районів області
б) впливає на 20-50% мешканців

15

а) проект має вплив на всю область
б) впливає на 50-100 % мешканців

20

РОЗ’ЯСНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ
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

РОЗ’ЯСНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ
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

РОЗ’ЯСНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ
Критерій 4
«Співфінансування з місцевих бюджетів» щодо проектів:
а) сіл, селищ, міст районного значення
б) міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та проектів
(об’єктів у них) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що
перебувають в управлінні районних, обласних рад
в) міст обласного значення - обласних центрів та міст Києва і Севастополя

Критерії оцінювання

Бали

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну
оцінку

0

а) співфінансування з місцевих бюджетів 10 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів 10 %
в) співфінансування з місцевих бюджетів 10 %
а) співфінансування з місцевих бюджетів 15 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів 20 %
в) співфінансування з місцевих бюджетів 25 %
а) співфінансування з місцевих бюджетів 20 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів 30 %
в) співфінансування з місцевих бюджетів 40 %

10

а) співфінансування з місцевих бюджетів 25 %
б) співфінансування з місцевих бюджетів 40 %
в) співфінансування з місцевих бюджетів 55 %

20

5

15

РОЗ’ЯСНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ
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

10

економічний проект із соціальною (або екологічною) складовою

15

економічний проект

20

Ключові труднощі та проблеми
Неповний пакет документів
Старі експертизи
Відсутність енергоаудиту для проектів енергобереження
Відсутність енергопаспортів
Відсутнє ставлення до проекту як інструменту місцевого
розвитку
 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/

