
РОЗРОБКА 

ПРОГРАМ –

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

ДО НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ПОЛЯ



ДСРР - 2020

Регіональна 
стратегія + 

План 
реалізації

Методичні рекомендації 
МЕУ (2006)

Розпоряджен
ня ОДА №700 
(Порядок 
розробки) 
(2012)

ДІЮЧЕ НОРМАТИВНЕ-ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Розробка обласних 

програм



АКТУАЛЬНЕ 

НОРМАТИВНЕ-ПРАВОВЕ ПОЛЕ

ДСРР - 2020

Регіональна 
стратегія + 

План 
реалізації

Методичні рекомендації 
МЕУ (2006)

Проект 
розпорядження 
ОДА (2017)

Розробка обласних 

програм





АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

Відповідність стратегічним довго- та 

середньостроковим документам



• Конкурсна складова
АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

Розробити документ «Положення про проведення конкурсів»: 

 Формулювання основних завдань та очікуваних результатів конкурсу із 

обов’язковим вказанням ключових показників оцінювання результатів 

 Конкретне визначення термінів подачі проектних заявок (1 листопада – 20 

грудня поточного року), визначення переможців (1 квітня наступного 

року) – дискусійне 

 Формулювання пріоритетів конкурсу із обгрунтуванням вибору цих 

пріоритетів та відповідності цілям програми, Стратегії розвитку Львівської 

області до 2020 року та Плану заходів із її впровадження на період 2017–

2018 роки 

 Опис механізму реалізації конкурсу із вказанням відповідального органу 

(конкурсна рада/комісія, профільна комісія обласної ради тощо) та 

виконавців (посадових осіб структурного підрозділу облдержадміністрації) 

 Формулювання ключових умов проведення конкурсу

 Формулювання процедур проведення конкурсу, зокрема форми подачі 

проектних заявок, реєстрації чи відмови у реєстрації тощо.

 Формулювання порядку фінансування конкурсу із вказанням основних 

суб’єктів, задіяних в механізмі фінансування та їх функцій і 

відповідальності.



• Конкурсна складова
АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

 Для покращення публічності процесу ініціатори конкурсів зобов’язані 

оприлюднювати на офіційних сайтах обласної ради та 

держадміністрації інформацію:

В частині підготовки проведення конкурсу:

основні завдання та очікувані результати конкурсу;

пріоритети конкурсу;

терміни подачі проектних заявок та оголошення результатів конкурсу;

вимоги до учасників конкурсу; 

верхня гранична сума бюджету проектної заявки та умови спів-

фінансування (якщо таке має місце);

критерії та шкалу оцінювання проектних заявок по конкурсу;

форми заявок та перелік необхідних додатків;

вимоги до подання і реєстрації проектних заявок;

контакти для довідки і фамілії відповідальних осіб;

дати проведення навчальних заходів.

Єдина онлайн-платформа!



Детальний соціально-економічний аналіз 

відповідної галузі/сфери

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

SWOT  
(сильні, слабкі 

сторони, 
можливості, 

загрози)

PEST
(оцінка впливу 

факторів макро-
середовища)

SNW
(сильні, 

нейтральні, 
слабкі сторони)



Врахування всіх джерел фінансування 

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

Обласний бюджет

Державний 
бюджет

МТД

Місцеві 
бюджети



Комплексність та ефективність 

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

Ідеальний варіант

1 розпорядник  = 1 програма

Показники ефективності програми –

результативні індикатори Стратегії



ФІНАНСОВИЙ РЕСУРС

Фінансовий ресурс

1 073 млн. грн.

2017

42
програми

Фінансовий ресурс

1 387 млн. грн.

2018

програм

35

1 програма = 25,5 млн грн 1 програма = 39,6 млн грн



ГРУПИ ПРОГРАМ

ІНФРАСТРУКТУРНІ

Економічні

Соціальні

ІНФРАСТРУКТУРНІ

315 млн. грн.
Програма 

розвитку мережі
та утримання
автомобільних

доріг, організації

та безпеки
дорожнього руху

на 2018-2020 
роки

100 млн. грн.
Програма

проведення
обласного
конкурсу 

мікропроектів 
місцевого
розвитку у 

Львівській області
на 2016-2020 роки

30 млн. грн.

Програма

розвитку
паливно-

енергетичного
комплексу 
Львівської

області на 2018-
2020 роки



ГРУПИ ПРОГРАМ

Інфраструктурні

ЕКОНОМІЧНІ

Соціальні

ЕКОНОМІЧНІ

3 млн. грн.
Програма

підвищення
конкурентоспро

можності
Львівської

області

18 млн. грн.
Програма

енергозбереженн
я для населення

Львівщини на 
2017-2020 роки

19,6 млн. грн.

Комплексна 

програма
підтримки та 

розвитку агро-
промислового
виробництва

Львівської
області на 2016-

2020 роки



ГРУПИ ПРОГРАМ

Інфраструктурні

Економічні

СОЦІАЛЬНІ

СОЦІАЛЬНІ

158 млн. грн.
Комплексна 

програма
надання
медичної
допомоги

мешканцям
Львівської

області на 2017-
2020 роки 

31,5 млн. грн.
Комплексна 

програма
соціальної
підтримки
окремих
категорій
громадян

Львівської області
на 2018-2020 роки

105 млн. грн.

Програма

розвитку освіти
Львівщини на 

2017-2020 роки



Дорадчі 
комітети Інтернет

Письмові консультації

Громадські 
обговорення

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 
Інструменти  громадського обговорення

Фокус-
групи

Опитування

Анкетування



АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 
Сучасні тенденції

Децентралізація 

Незавершене 
будівництво

Діяльність 
комунальних 
установ галузі

Районні програми



Район
Розвиток та 
вирішення 

проблем, %

Споживчі 
витрати, %

Бродівський 12 88

Буський 5 95

Городоцький 10 90

Дрогобицький 3 97

Жидачівський 23 77

Жовківський 40 60

Золочівський 57 43

Кам’янка-Бузький 55 45

Миколаївський 79 21

Мостиський 28 72

Перемишлянський 20 80

Пустомитівський 14 86

Радехівський 0 100

Самбірський 15 85

Сколівський 21 79

Сокальський 65 35

Старосамбірський 55 45

Стрийський 65 35

Турківський 34 66

Яворівський 10 90

Міста

Вирішення 
пріоритетних 
проблем або 

розвиткові 
програми, %

Соціальні 
програми 
(споживчі 

витрати), %

Борислав 16 84

Дрогобич 26 74

Львів 21 79

Моршин 100 0

Новий Розділ 24 76

Самбір 0,3 99,7

Стрий 3 97

Трускавець 41 59

Червоноград 21 79

РОЗВИТКОВІСТЬ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ 


