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Львів, 2017-2018

Вступний семінар

«Проект – основа місцевого

розвитку»

Департамент міжнародної технічної

допомоги та міжнародного

співробітництва Львівської ОДА

ГО «Європейський діалог»



ЗНАЙОМИМОСЯ



ЗНАЙОМИМОСЯ

http://dialog.lviv.ua/



ЗНАЙОМИМОСЯ

1 Досвід 

2 Труднощі

3 Побажання

В сфері проектного менеджменту



ЗНАЙОМИМОСЯ

ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ?
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Структура семінарів

Вступний семінар

«Проект – основа 

місцевого розвитку»

ІІ семінар

«Підготовка проектної 

заявки»

І семінар
«Розробка проекту –

інструменти»

ІІІ семінар

«Загальні правила 

формування бюджету»

Варіанти практичного навчання:

А. За вимогами Конкурсу «Секторальні реформи»

В. За вимогами Програми У-П-Б 2014-2020
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«Проект – основа місцевого розвитку»

Тема 1. Планування

в громаді

Тема 3. Міжнародна

технічна допомога

Тема 2. Інтереси
громади та донорів

Тема 4. Особливості

конкурсів МТД



Тема 1. Планування в громаді



Формування та реалізація державної
політики регіонального розвитку
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ПРОЕКТИ (без впливу 
на розвиток  регіонів)

ПРОЕКТИ (що мають 
вплив на розвиток  

регіонів)

Галузеві
ДЕРЖАВНІ 

ЦІЛЬОВІ 
ПРОГРАМИ,

БЮДЖЕТНІ 
ПРОГРАМИ

ПЛАН 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДСРР-2020
(Програми 

1,2,3)

ПРОЕКТИ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ 

1 і 2 ДСРР

ПРОЕКТИ 
цілі 1-2 (КОНКУРС)

ПЛАН 
реалізації 
2016-2018

Каталог 
регіональних 

проектів  

ДЕРЖАВНИЙ 
ФОНД 

РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ

ЗАХОДИ 
цілі 3 ДСРР Ф
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СТРАТЕГІЯ 
РОЗВИТКУ
Львівщини 

2020

ДЕРЖАВНА 
СТРАТЕГІЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 2020

Галузеві
СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТНА 
ПРОГРАМА «План 

реалізації 
Державної стратегії 

регіонального 
розвитку України 

до 2020 року»
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СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНУВАЛЬНІ 
ДОКУМЕНТИ РОЗВИТКУ

ПЛАНИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

Складові ПЛАНІВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЖЕРЕЛА 
ФІНАНСУВАНН

Я

Вектори 

розвитку

1. вектор 

розвитку 

2. вектор 

безпеки 

3. вектор 

відповідально

сті 

4. вектор 

гордості 

Проект 
Громади

ПЛАН СТРАТЕГІЇ 
Громади

СТРАТЕГІЯ
Громади

ПЛАН СЕР



СХВАЛЕНО

Указом Президента України

від 12 січня 2015 року № 5/2015

Вектори розвитку:

1) вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку держави, проведення

структурних реформ;

2) вектор безпеки – забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності;

3) вектор відповідальності – це забезпечення гарантій, що кожен

громадянин матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони

здоров’я та інших послуг у державному та приватному секторах;

4) вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в

суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку,

спорт.

62 реформи. Пріоритетні:

▪ реформа системи національної безпеки й оборони,

▪ оновлення влади та антикорупційна реформа,

▪ судова й реформа правоохоронної системи,

▪ децентралізація та реформа державного управління,
▪ дерегуляція й розвиток підприємництва,

▪ реформа системи охорони здоров’я та податкова реформа.



http://decentralization.gov.ua/monitoring2017_10_ua#main-info





49 ОТГ –

вибори 

24 грудня



Вибори 29 жовтня 2017 року

8 ОТГ Львівщини







Інструмент впровадження - Національний план дій (дорожня карта) 
переходу України до сталого розвитку, який буде ухвалено після

затвердження Стратегії. 





ДСРР - 2020

ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

ЦІЛЬ 1
Підвищення  рівня 

конкурентоспро-

можності регіонів

ЦІЛЬ 2
Територіальна соціально-

економічна 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

ПЛАН реалізації Стратегії
(на 2016-2018 роки)

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

Стратегічні цілі

1.Конкуренто-

спроможна 

економіка

2.Якість життя 3.Відкриті 

кордони

4.Розвинуте 

село

5.Туристична 

привабливість

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

ДФРР МТД

Бюджет

розвитку 

обласного 

бюджету

Інвестиції Інші джерела





Цілі та пріоритети

Завдання, заходи, 
критерії оцінки

Результати

Перелік проектів

План соціально-економічного 
розвитку 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, Печеніжин –Слобода,  В.Ключів - Молодятин, Сопів - Княждвір, 

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



КРАЩИЙ ДОСВІД
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Стратегія Розвитку Громади Гусятин
на 2017-2025 роки



СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1

№ Діяльність/ завдання

Операційна ціль 1.1:Створення умов для розвитку малого і 

середнього бізнесу, а також підтримка с/г виробників
1.1.1 Розробка Генерального плану і Концепції просторової і 

технічно-фінансової зони господарської активності в 

Гусятинській ОТГ
1.1.2 Формування інфраструктури зони господарської 

активності в Гусятинській ОТГ

……………………………………………………………………………………….

1.1.6

Реконструкція корпусу КП «Гусятинська бальнеологічна

лікарня» по вул. Незалежності, 46А в смт. Гусятин 

Тернопільської області



Реконструкція корпусу КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня»

Мета – охоплення та забезпечення якісною, медичною допомогою жителів 

Тернопільської області та прилеглих областей хворих та покращення якості 

їхнього життя

Завдання 

▪ Створення комфортних умов для надання медичних послуг 

▪ Створення передумов для розвитку бальнеологічного курорту Гусятина

Захід

Джерела фінансування 

(тис. грн.)

ДФРР МБ

Виготовлення ПКД 0 40008

Проведення експертизи 0 3547

Вибір підрядної організації 0 0

Виконання робіт: встановлення 

обладнання та опоряджувальні 

роботи

306.783 1147.261



Тема 2. Інтереси громади та донорів
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ІНТЕРЕСИ ДОНОРА 
(ПРІОРИТЕТИ) ІНТЕРЕСИ ЗАЯВНИКА

(ОСНОВНІ 
ПРОБЛЕМИ)

ПРОЕКТ

ІНТЕРЕСИ ДОНОРА 
(ПРІОРИТЕТИ)

ІНТЕРЕСИ ЗАЯВНИКА
(ОСНОВНІ 

ПРОБЛЕМИ)

ПОШУК «СВОГО» ДОНОРА

ПІД «СВІЙ» ПРОЕКТ



ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (міжнарод.рівень)

Головні вимоги до проектів

▪ Гранти надаються організаціям, що мають статус недержавних та 

неприбуткових. 

▪ Максимальна сума фінансування одного проекту складає 24,000 

доларів США, середні суми грантів становлять від 5,000 до 15,000 

доларів США

Тематичні пріоритети
▪ Розвиток громадянського суспільства
▪ Верховенство права та реформа в галузі права
▪ Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в суспільстві
▪ Права людини 
▪ Розвиток виборчої системи
▪ Протидія торгівлі людьми

▪ Прозорість органів влади
▪ Громадська підтримка освітніх ініціатив



ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (ЄС)



ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (ЄС)

Назва проекту Сума Дата початку

Підтримка сталого регіонального розвитку €5,994,975 29.12.2016

Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні (ПУЛЬС)
$8,200,000 05.01.2016

Підтримка реформи децентралізації в Україні €6,000,000 20.04.2016

Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність (DOBRE)
$50,000,000 30.08.2016

Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС) $19,489,340 03.03.2016

Відновлення управління та сприяння примиренню в 

постраждалих від кризи громадах України
$10,000,000 23.03.2017

U-LEAD з Європою: програма для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку

€102,000,000 27.01.2017

Децентралізація

http://openaid.gov.ua/uk/projects/36
http://openaid.gov.ua/uk/projects/7061
http://openaid.gov.ua/uk/projects/7077
http://openaid.gov.ua/uk/projects/7154
http://openaid.gov.ua/uk/projects/765
http://openaid.gov.ua/uk/projects/7410
http://openaid.gov.ua/uk/projects/7375


ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (націон.рівень)





Динаміка передбаченого фінансування на 
Львівську область,  млн. грн.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

84.7

42.3

0.0

136.7

222.5

166.5

Галузевий розподіл проектів у 2017 
році 

ДФРР: ЛЬВІВЩИНА

ДФРР – 2018: 8,1 млрд. 

грн.

Обсяг коштів на 

Львівську область –

понад 380 млн. грн.

Дорожня 
інфраструк

тура
2

3%

Культура
5

8%

Освіта
39

58%

Охорона 
здоров'я

9
13%

Спорт
12

18%



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

КВОТИ



Департамент економічної 

політики ЛОДА

Львів 2017

МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ

ЛЬВІВСЬКА ОДА 

ІНТЕРЕСИ ДОНОРА

Москаленко Валя



ПРОГРАМНИЙ РЕСУРС МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ – близько  1 млрд грн

821,050.7 749,554.7
957,005.4

283,454.0
251,728.0

164,537.8

Передбачено 
2016

Профінансовано 
2016

Передбачено 
2017

Райони Міста

Кошти місцевих бюджетів на реалізацію програм 

регіонального розвитку, тис грн

Москаленко Валя



У 2017 році на Львівщині діє 42 регіональні цільові програми
(РЦП), 14 з них – конкурсні. При цьому намітилась тенденція
збільшення кількості конкурсів (21/31)

Характеристики 2016 2017

Загальна кількість РЦП 40 42

Загальний бюджет РЦП (тис. грн)
885 000 

1 045 

617,5

Кількість конкурсних програм 15 14

Кількість конкурсів 21 31

Бюджет конкурсних програм 

(тис. грн)
96 154,2 119 642,6

Відношення бюджету 

конкурсних програм до бюджету 

РЦП (%)

12,52 11,45

ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (обласні програми)



Проект «Конкурсний розподіл коштів бюджету 
Львівської області»

«Програма проведення обласного
конкурсу мікропроектів місцевого розвитку»

ЩО ДАЛІ?



Соціальна і розвиткова складова програми
ОКІГ

Тенденція посилення «розвиткових проектів/програм», у тому числі в

регіональних програмах надалі буде посилюватись!

Аналіз мікропроектів, підтриманих впродовж 2011-2017 років свідчить,

що на 100% - це соціальні проекти, орієнтовані на вирішення проблеми,

які на сьогодні є актуальними для громади.

У цій ситуації зростає роль програми ОКІГ, 

як СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Основне завдання програми – не вирішення стратегічних

питань, створення «точок зростання» економіки громад,

а вирішення громадами поточних соціальних проблем та

мотивація громад самостійно вирішувати повсякденні

проблеми, набувати досвід підготовки проектів до ДФРР, МТД,

ТКС



Тема 3. Міжнародна технічна

допомога



Нормативно-правова база з питань МТД



Перелік діючих зареєстрованих проектів

МТД

U-LEAD з Європою: програма для 

України з розширення прав і 

можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку (Компонент 2 

“Створення центрів надання 

адміністративних послуг та 

підвищення поінформованості 

населення про місцеве 

самоврядування” (початкова фаза))

40 102 600

шв. крон

01.10.2016 –

31.12.2017

Sida Центри надання адміністративних 

послуг, які будуть обиратись під 

час реалізації проекту



Перелік діючих зареєстрованих проектів

МТД



Основні отримувачі



Обсяги МТД



Напрямки МТД (США)



Напрями МТД (ЄС)



Програми МТД
Основні програмами та інструментами за якими надається 

допомога МТД для України 

▪ Національний компонент ЄІС (Twinning, CIB…)

▪ Регіональні програми ЄІС (Горизонт 2020, TAIEX…) 

▪ Програми ТКС ЄІС (Україна-Польща-Білорусь)

▪ Інструмент співробітництва з ядерної безпеки

▪ Тематичні програми Європейського Союзу (грантові 
проекти)

ОСНОВА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ 
СУСІДСТВА

З 2016 року
- Проект ЄС «U-LEAD» – 103 млн. євро 

- Проект США «DOBRE» – 50 млн. дол.

- Програма міжсекторного співробітництва – 55 млн.євро



▪ Координація сконцентрована на єдиному виконавчому 

підрозділі ЛОДА - департаменті міжнародного 

співробітництва

▪ 9 підрозділів ЛОДА веде самостійну політику щодо 

розвитку МТД/ТКС. Однак їх діяльності в жодній мірі не 

корелюються між собою

▪ На рівні органів місцевого самоврядування сфері 

МТД/ТКС не приділяється належна увага – постійні 

депутатські комісії, в компетенцію яких входить 

МТД/ТКС, наявні лише у Львівській обласній раді, семи 

районних радах і тільки одній міській раді. При цьому 

зміст їх діяльності зводиться до розгляду окремих питань, 

а не розробки системних рішень

Система координації МТД (Львівщина)



Ефективним елементом  системи  координації інституцій, відповідальних 

за реалізацію політики  МТД/ТКС у Львівській області являється

Система координації МТД

Порядок спів-

фінансування 

проектів 

міжнародної 

технічної 

допомоги з 

обласного бюджету



Обсяги МТД (регіони)



Обсяги МТД (регіони)



ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ



Пріоритет 1. Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій
Покращення умов для підприємництва
Розвиток туризму
Покращення доступу до регіону

Пріоритет 2. Покращення якості життя
Охорона довкілля на прикордонних територіях
Ефективні та безпечні кордони

Пріоритет 3. Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад
Розвиток можливостей транскордонного співробітництва

Ініціативи місцевих громад
174 073 935,86 євро, 

Пріоритет 1        Пріоритет 2        Пріоритет 3 



158 219 373, 60 євро

2014-2020



ТЕМАТИЧНІ ЦІЛІ ПРІОРИТЕТИ

TЦ 3 – Промоція місцевої культури та 
охорона історичної спадщини

1. Промоція місцевої культури та 
історії 

2. Промоція і збереження природної 
спадщини

TЦ 7 – Покращення доступності 
регіонів, розвиток надійного та 
стійкого до кліматичних впливів 
транспорту, комунікаційних мереж і 
систем

1. Покращення та розвиток 
транспортних послуг та 
інфраструктури

2. Розвиток інфраструктури ІКТ 

TЦ 8 – Спільні виклики у сфері 
безпеки

1. Підтримка розвитку охорони 
здоров’я та соціальних послуг 
2. Вирішення спільних проблем 

безпеки 

TЦ 10 – Покращення управління 
кордонами та управління безпекою, 
мобільністю та міграцією

1. Сприяння ефективності та безпеці 
кордонів 
2. Покращення діяльності з 

управління кордонами, митних і 
візових процедур 



РЕЗУЛЬТАТИ І НАБОРУ

2014-2020







ТЕМАТИЧНІ ЦІЛІ ПРІОРИТЕТИ

TЦ 3 – Промоція місцевої 
культури та охорона 
історичної спадщини

1. Промоція місцевої 
культури та історії 

2. Промоція і збереження 
природної спадщини

МАЛІ ПРОЕКТИ
(набір – вересень 2018)



МАЛІ ПРОЕКТИ

Орієнтовний бюджет 5.2 млн. євро
Мінімальна сума гранту повинна бути не меншою, ніж 20 000
євро, і не може перевищувати 60 000 євро - (90% грант)
МП це проект ТКС:
▪ для якого процеси відбору, укладання контракту та

впровадження є спрощені та скорочені порівняно із
звичайними проектами;

▪ у якому інвестиційна складова (робота, матеріали) не
повинні перевищувати 20% від гранту ЄС;

▪ який не повинен тривати довше 12 місяців

Планується надати підтримку МБП, які передусім спрямовані
на не-інвестиційну діяльність.



МАЛІ ПРОЕКТИ

Підтримка:
▪ туристичні та культурні події,
▪ збереження та розвиток спільних традицій прикордонних

територій,
▪ ТКС між школами та вищими освітніми закладами,
▪ туристичні та культурні заходи громадських організацій
▪ створення сприятливих умов для зміцнення спільних

зв’язків між прикордонними громадами.
▪ проекти, скеровані на культурне різномаїття та національні

меншини,
▪ розвиток місцевих громад.





ВПРАВА

Яку Вам

може принести користь 

список «переможців» та 
«резервних проектів»?



СЕКТОРАЛЬНА БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ЄС: НАПРЯМИ, 

ФІНАНСУВАННЯ, ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ 



ВІДПОВІДІ - ЗАПИТАННЯ

http://enefcities.org.ua/upload/files/Posibnyk.pdf



Заходи % Фінансування, 

тис. грн

1) реалізація проектів регіонального розвитку (у тому числі виготовлення 

проектної документації щодо об’єктів будівництва), відібраних відповідно до 

Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від 

Європейського Союзу

88 573 760,00

3) розроблення і вдосконалення методики та порядку обчислення індексу 

конкурентоспроможності регіонів згідно із стандартами ЄС та індексу 

регіонального людського розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на період 

до 2020 року

0,1 652,00

4) створення геоінформаційної системи регіонального розвитку 0,1 652,00

5) підготовка та реалізація проектів, що спрямовані на розвиток 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад:

1) розробка інфраструктурних проектів ОТГ та підготовка ПКД

2) розробка проектів просторового планування ОТГ з елементами інженерної та 

транспортної інфраструктури

10 65 200,00

6) удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики відповідно 

до завдань, визначених Угодою про фінансування Програми підтримки 

секторальної політики — Підтримка регіональної політики України;

0,1 652,00

7) формування фонду оплати праці державних службовців відповідно до статті 

50 Закону України “Про державну службу”.

1,7 11 084,00

Всього 100 652 000,00

ФІНАНСУВАННЯ



Інноваційна 
економіка та 

інвестиції

Сільський 
розвиток

Розвиток 
людського 
потенціалу

Розвиток 
туризму

Загальноукр
аїнська 

солідарність

ВІДСУТНІЙ КВОТНИЙ  РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДТРИМКИ 

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ



Тема 4. Особливості конкурсів МТД



Наявність партнера з Польщі (не обовязково з Білорусі)
Концептуальні записки
Мета конкурсу КЗ – попередньо відібрати ті проектні ідеї, які мають
найбільшу цінність для цілей Програми і є найкращим вирішенням проблем 
та використанням потенціалу території Програми.

Лише ті заявники, що подали попередньо відібрані КЗ, будуть запрошені до 
подання повних форм заявок (ПФЗ). 
ПФЗ пройдуть наступну оцінку і відбір. Наступна інформація, подана 
заявниками в КЗ, буде збережена в ПФЗ (не може бути замінена після
подання КЗ):
▪ загальні і конкретні цілі проекту
▪ визначення відповідності проекту 
▪ склад партнерства
▪ ключові заходи за проектом
▪ сума співфінансування ЄС, вказана в Концептуальні записці, не може бути 

збільшена більш ніж на 10% в ПФЗ



ЗАЯВНИКИ «Сект.реформи»

Замовник проекту 
центральний або місцевий орган виконавчої влади, державна, 

комунальна установа чи організація

Визначається ініціатором проекту та відповідає за підготовку і 

реалізацію такого проекту, виконання функцій замовника

будівництва

Ініціатор проекту 
центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська 

держадміністрація, до компетенції яких належить реалізація 
державної політики у відповідній сфері чи регіоні

Звертається до Мінрегіону із заявкою на участь у конкурсному 

відборі проектів та здійснює моніторинг реалізації проекту



Партнери, за наявності - суб’єкти публічного і приватного права, які 
спільно із ініціатором та замовником проекту беруть участь у 
розробці та реалізації проектів на умовах, передбачених у заявці -
можуть бути:

▪ територіальні органи центральних органів виконавчої влади, 
бюджетні установи, що належить до сфери управління 
центральних органів виконавчої влади, 

▪ НАН України та галузеві академії наук, 

▪ вищі навчальні заклади, 

▪ торгово-промислові палати, 

▪ неурядові (громадські та благодійні організації), аналітичні 
центри, галузеві та професійні асоціації, державні та комунальні 
організації, установи, підприємства тощо.

ПАРТНЕРИ «Сект.реформи»



ПАРТНЕРИ

1.6. Lead
beneficiary

Громадська організація "Європейський 
діалог"

1.7. Project beneficiaries:

Beneficiary 1
Województwo Podkarpackie reprezentowane
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego

Beneficiary 2 Департамент дорожнього господарства,
транспорту та зв'язку Львівської обласної

Партнери беруть участь у проекті відповідно до плану діяльності 
(заходів)
За наявності відповідних бюджетних асигнувань розпорядник 
бюджетних коштів уповноважує одержувача бюджетних коштів на 
виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надає 
йому кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). 
Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі 
плану використання бюджетних коштів… (Бюджетний кодекс України, 
ст. 22, ч.6, п.3).



75

Переваги НУО

▪ ОГ має статус юридичної особи, печатку, штамп, рахунок 
у банку

▪ ОГ виступає учасником цивільно-правових відносин, 
набуває майнові і немайнові права

▪ ОГ має можливість одержувати від органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування ресурси, 
необхідні для реалізації своїх цілей і завдань

▪ ОГ може реалізовувати проекти та розпоряджатись 
коштами
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Делегування НУО 
суспільних завдань

▪ Найпопулярнішим інструментом фінансової
співпраці місцевого самоврядування з НУО є 
процедура проведення відкритих тендерів

▪ У цьому режимі, НУО передаються фінансові
ресурси з місцевих бюджетів

▪ За ці кошти НУО можуть реалізувати окремі 
завдання органів місцевого самоврядування.
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Підтримка НУО
http://ednannia.ua
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Як отримати грантhttp://ednannia.ua



ЗМІСТ ПРОЕКТУ «Сект.реформи»

І. Анотація проекту с.

ІІ. Опис проекту с.

2.1 Актуальність проекту с.

2.2 Цілі та результати проекту с.

2.3 Детальний опис дій проекту с.

2.4 Календарний план-графік впровадження дій проекту с.

2.5 Можливі ризики, пов’язані із впровадженням
проекту

с

2.6 Сталість результатів проекту с.

2.7 Структура управління проектом с.

2.8 Механізм моніторингу і оцінки проекту с.

III. Бюджет проекту с.

ІV. Логіко-структурна матриця проекту с.



▪ Детальний аналіз конкретної ситуації, що склалася 

у цільовому регіоні та/або секторі (якщо доцільно, 

SWOT-аналіз, аналіз ринку); аналіз проблеми, на 

визначення якої спрямовано проект

▪ Короткий аналіз можливих варіантів розв’язання 

проблеми, в тому числі відмови від будь-яких дій, та 

обґрунтування обраного рішення (проекту)

▪ Економічна та/або бюджетна ефективність 

реалізації проекту, економічні вигоди, соціальний 

вплив, екологічний вплив (наскільки дотичне)

▪ Або інші економічні вигоди та/або соціальний вплив

2.1. Актуальність проекту 



Ризики Ймовірність
Стратегія мінімізації 

ризиків

В
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2.5. Можливі ризики

Оцініть ступінь ймовірності кожного з перерахованих 

ризиків, використовуючи при цьому шкалу з градацією 

«високий», «середній» та «низький» 



▪ пропонована організаційна структура проекту;

▪ досвід діяльності ініціатора з тематики проекту, 
загальний досвід реалізації проектів (перелік 

проектів, в яких від брав участь: рік, назва проекту, 

бюджет проекту, роль у проекті: виконавець, 

партнер, бенефіціар, тощо);

▪ досвід діяльності замовника з тематики проекту, 
загальний досвід реалізації проектів (перелік 

проектів, в яких від брав участь: рік, назва проекту, 

тематика проекту, бюджет проекту, роль у проекті: 

виконавець, партнер, бенефіціар, тощо);

▪ розподіл функцій ініціатора та замовника у 
реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного 

партнера;

▪ команда (професійна група), що буде виконувати 
проект (за функціями).

2.7. Структура управління проектом



III. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
Витрати

1. Людські ресурси

1.1 Зарплатня співробітників (в т.ч. податки та інші пов'язані збори)

1.2 Винагорода за УЦПХ (в т.ч. податки та інші пов'язані збори)

1.3 Добові для відряджень

2. Транспортні витрати (поїздки)

2.1. Міжнародні

2.2 Місцеві

3. Обладнання та витратні матеріали

3.1 Автотранспорт

3.2 Меблі, комп'ютерна техніка

3.3 Обладнання, інструменти

3.4 Витратні матеріали, запчастини

3.5 Інше (уточніть)

4. Утримання офісу проекту

4.1 Витрати на автомобіль

4.2 Оренда офісу

4.3 Витратні офісні матеріали

4.4 Інше (тел./факс, комунальні послуги, тощо)



III. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
Витрати

5. Послуги та інші витрати

5.1 Публікації

5.2 Аналітика, дослідження

5.3 Витрати на аудит проекту

5.4 Витрати на оцінку проекту

5.5 Фінансові послуги (банківські послуги, тощо)

5.6 Витрати на конференції/семінари/тренінги

5.7 Витрати на інформування та наочність

6. Будівельні роботи

6.1 (Об'єкт 1)

6.1.1 Розробка ПКД

6.1.2 Технічний нагляд

6.1.3 Вартість робіт

6.1.4 Вартість будівельних матеріалів



Логіка реалізації Об’єктивно перевірювані показники Джерела 
перевірки

Припущення

Загальні 
цілі

(МЕТА)

На досягнення якої загальної 
цілі спрямований проект?

Очікувані показники для загальної 
цілі?

(Показники якості, кількості, часу і 
місця реалізації проекту)

Які джерела 
інформації для 
цих показників?

Конкретні 
цілі

(ЗАВДАН

НЯ)

Які конкретні цілі, що 
сприяють досягненню 

загальної цілі?

Показники вказують на те, що 
конкретну ціль проекту досягнуто 
(Показники якості, кількості, часу і 

місця)

Які джерела 
інформації цих 

показників існують 
або можуть бути 

зібрані?

Які чинники та / або 
умови поза межами 

проекту необхідні для 
досягнення конкретних 

цілей? 
Які ризики повинні бути 

прийняті до уваги?
Очікувані 

результати
Які результати мають бути 

досягнуті до закінчення 
проекту?

(Вони ведуть до досягнення 
конкретних цілей)

Які показники свідчать, чи досягнув 
проект і в якій мірі очікуваних 

результатів?
(Продукти або послуги, 

що є безпосередніми результатами 
виконання дій проекту)

Які джерела 
інформації для 
цих показників?

Які зовнішні умови 
(непідконтрольні 

проекту), мають існувати 
чи скластися, щоб 

отримати очікувані 
результати?

Діяльність Які заходи буде здійснено в 
рамках проекту та спрямовано 

безпосередньо на цільові 
групи?

(Вони приводять до 
досягнення результатів 

проекту.
Види діяльності  мають бути 
згруповані за результатами)

Які засоби необхідні для реалізації 
запланованих дій?

(Наприклад, персонал / людські 
ресурси, обладнання, устаткування, 
тренінги, дослідження, виробничі 

об'єкти, роботи і т. д.)

Розподіл коштів 
проекту по видам 

витрат, у 
відповідності до 
бюджету проекту

Які передумови потрібні 
до початку виконання 

робіт (наприклад, 
отримання дозволів) і які 

умови мають бути 
досягнуті для реалізації 
запланованих заходів

ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ
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«ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ»



Інноваційна 
економіка та 

інвестиції

Сільський 
розвиток

Розвиток 
людського 
потенціалу

Розвиток 
туризму

Загальноукр
аїнська 

солідарність

ВІДСУТНІЙ КВОТНИЙ  РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДТРИМКИ 

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ



• Формування сприятливого інвестиційного клімату, 

розвиток та просування інвестиційного потенціалу

• Розвиток потенціалу у сфері торгівлі

(стандартизація, сертифікація, підтримка

експорту)

• Підтримка підприємницької діяльності

• Стимулювання розвитку інноваційної 

інфраструктури та підтримка інноваційної 

діяльності 

• Створення та розвиток інфраструктури залучення

інвестицій, «точок зростання» місцевої економіки

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТА 

ІНВЕСТИЦІЇ»



• Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській 

місцевості

– Диверсифікація сільськогосподарського виробництва

– Розвиток альтернативних видів економічної діяльності

(вирощування енергетичних культур, заліснення територій,

рекреаційна діяльність, агротуризм, народні ремесла,

надання послуг тощо)

– Розвиток екологічного та органічного сільськогосподарського

виробництва

– Розвиток підприємств заготівлі, збуту, переробки с/г продукції

сільського, постачання матеріально-технічних та інших
ресурсів, в першу чергу, на засадах кооперації

• Створення умов для соціального розвитку

– Активізація сільського розвитку за результатами отриманої

підтримки

– Планування сільського розвитку

«СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК»



– Створення (поліпшення) умов для  повернення молоді у сільську 

місцевість (професійна орієнтації молоді; навчання молоді 

додатковим або новим навичкам; створення точок доступу до 

Інтернету; молодіжні клуби за інтересами; спортивні об’єкти тощо)

– Поліпшення інженерної інфраструктури сільської місцевості (дороги, 

освітлення, енергопостачання, зв’язок тощо)

– Поліпшення інформаційно-освітньої, соціальної інфраструктури 

сільської місцевості (дошкільні заклади, школи, пошта, установи та 

заклади соціального обслуговування тощо)

– Поліпшення інфраструктури  відпочинку та задоволення культурних 

запитів сільського населення (будинки культури, клуби, бібліотеки, 

гуртки, художня самодіяльність, музеї, галереї, парки, зони 

відпочинку тощо) 

– Поліпшення медичної інфраструктури (лікарні, поліклініки, ФАПи

тощо)

– Поліпшення екологічної інфраструктури (водопостачання, 

каналізація та переробка ТПВ)

«СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК»



• Люди

– підвищення рівня зайнятості випускників, які здобували освіту 

за новими навчальними програмами;

– нові навчальні програми та курси

• Інституції та мережі

– нові партнерські об’єднання та асоціації;

– нові патенти, авторські свідоцтва та комерціалізація 

винаходів;

– нові політики та заходи із  соціальної відповідальності та 

партнерства;

– інтеграція  між навчальними закладами, науково-дослідними 

установами і підприємствами

• Дослідження

– удосконалення структури та підвищення рівня зайнятості 

населення праценадлишкових територій;

– підвищення якості та мобільності робочої сили;

– Підвищення якості регіональних та місцевих програм і 

стратегій

«РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ»



Підвищення туристичного потенціалу

▪ розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації в 

Україні;

▪ формування ефективної системи економічного стимулювання

розвитку туризму та рекреації для активізації створення
закладів розміщення та відпочинку туристів в Україні;

▪ створення туристичного продукту;

▪ активізація використання механізмів державно-приватного 

партнерства у сфері інфраструктурних та туристичних
проектів

Маркетинг туристичного потенціалу

▪ створення бренду країни, та окремих регіонів як туристичних;

▪ створення позитивного туристичного іміджу держави на 

міжнародному туристичному ринку

▪ створення та впровадження єдиної туристично-інформаційної

системи

«РОЗВИТОК ТУРИЗМУ»



• Створення можливостей для співробітництва

регіонів у сфері освіти, культури, історичних та 

культурологічних досліджень

• Формування привабливого образу регіонів в 

Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у 

загальноукраїнську ідентичність

• Інтеграція вимушених переселенців та захист

інтересів осіб, що вимушено опинились на 

тимчасово окупованих територіях

• Сприяння економічній інтеграції регіонів та у 

регіонах

«ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ»



Підготувати технічні завдання на потенційні проекти 
громад по формі (ДФРР, План реалізації Стратегії 
Львівщини)

«Домашнє завдання»

Назва напряму 2.А. Ефективний розвиток аграрного сектору.

2.А.1. Поетапне укрупнення господарської діяльності малих виробників.

Назва проекту 1. Створення:

• сімейних молочних ферм;

• асоціації виробників однотипних видів продукції;

• кооперативів, в т.ч. за участю середніх та великих сільськогосподарських та

переробних підприємств.

Стратегічні цілі проекту Розвиток молочного скотарства і налагодження виробництва, переробки та реалізації продукції 

тваринництва шляхом розбудови інфраструктури дрібнотоварного виробництва, в т. ч. шляхом 

стимулювання створення кооперативів, об’єднань.

Територія, 

на яку розповсюджується 

проект

Львівська область

Опис проекту В області нараховується 283 тис. особистих селянських господарств. В галузі тваринництва задіяно 

більше 200 тис. осіб, в тому числі у скотарстві – більше 105 тис. осіб, які утримують 140 тис. корів.

Основною проблемою в галузі тваринництва є скорочення поголів’я худоби та птиці і зменшення 

валового виробництва продукції. 

Підтримка особистих селянських господарств, в яких утримується 5 і більше корів з розвитком їх 

до поголів’я 10 – 25 корів з механізацією технологічних процесів і продуктивністю корів 5,0 – 6,0 тис. 

кг молока в рік є основною метою, яка направлена на розвиток виробництва, переробки та 

реалізації продукції тваринництва.

Проект пропонується реалізовувати на умовах співфінансування коштів державного і місцевого 

бюджетів, проектів технічної допомоги та коштів власників особистого селянського господарства.



«Домашнє завдання»
Очікуванні результати Завдяки фінансовій підтримці матеріально-технічної бази таких господарств в області буде 

створюватись 8-10 сімейних ферм щороку.

Ключові заходи • розробка програм підтримки дрібних товаровиробників;

• проведення консультації та навчань з питання створення малих сімейних ферм;

• обстеження особистих селянських господарств та визначення претендентів на впровадження 

проекту;

• надання фінансової підтримки для створення матеріально-технічної бази малим сімейним 

фермам;

• моніторинг діяльності малих сімейних ферм, яким надано підтримку.

Період реалізації 2016-2020

Вартість 2016 2017 2018 Разом

22900 25000 25000 72900

Джерела фінансування Обласний бюджет, проекти міжнародної технічної допомоги, кошти підприємств

Ключові учасники проекту Сільськогосподарські товаровиробники, підприємства переробної промисловості, громадські

організації, територіальні громади.

ОЛЕКСАНДР СОФІЙ SOFIY@DIALOG.LVIV.UA

(ДО 20 СІЧНЯ 2018 РОКУ)
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