
 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

 

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ,  01601, тел./факс: (044) 284-06-08, тел. 

(044) 284-05-54, 

590-47-69; e-mail: minregion@minregion.gov.ua, сайт: www.minregion.gov.ua; 

код згідно з ЄДРПОУ  37471928 

_________________ № _______________ на № _____________ від___________ 

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 

  
Про погодження проекту постанови  

Кабінету Міністрів України 

 

Міністерство розвитку громад та територій України за результатами 

опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

державної антикорупційної програми на 2021–2025 роки», надісланого листом 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 листопада 2022 

року № 10-05/24165-22 (вх. № 29923/0/9-22 від 28.11.2022), погоджує його із 

зауваженнями. 

Згідно з пунктом 3 проекту Державної антикорупційної програми  

на 2023-2025 роки (далі – проект програми) програма спрямована на розв’язання 

проблем, визначених в Антикорупційній стратегії на 2021–2025 роки, 

затвердженій Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX «Про засади 

державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки». 

Опис проблем, очікувані стратегічні результати виконання Програми, а 

також показники (індикатори) їх досягнення наведено у додатку 1 «Очікувані 

стратегічні результати з виконання Державної антикорупційної програми на 

2023–2025 роки» до проекту програми (далі – додаток 1). 

Найменування та зміст заходів, показники (індикатори) та строки їх 

виконання, виконавці заходів, джерела та обсяги фінансових ресурсів, 

необхідних для їх виконання, наведені у додатку 2 «Заходи з виконання 

Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки» до проекту програми 

(далі – додаток 2). 

Стосовно проблеми 1.1.4. додатку 1 «Інститут уповноважених 

підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує 

свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності».  
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У описі проблеми 1.1.4.додатку 1 використовуються наступне твердження: 

«У сукупності наведені чинники перешкоджають формуванню збалансованих 

систем запобігання корупції у державних інституціях, органах місцевого 

самоврядування, суб’єктах господарювання, а також впливають на ефективність 

антикорупційного комплаєнсу у кожній зі сфер реалізації державної та 

регіональної політики».  

Водночас Закон України «Про засади державної регіональної політики» 

визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та 

організаційні засади державної регіональної політики як складової частини 

внутрішньої політики України. Відповідно недоцільно розділяти «державну» та 

«регіональну» політику.  

У зв'язку з цим пропонуємо зазначене речення викласти у редакції:  

«У сукупності наведені чинники перешкоджають формуванню збалансованих 

систем запобігання корупції у державних інституціях, органах місцевого 

самоврядування, суб’єктах господарювання, а також впливають на ефективність 

антикорупційного комплаєнсу у кожній зі сфер реалізації державної політики на 

національному, регіональному та місцевому рівнях.».  

Заходом 1.1.4.1.14 додатку 2 проекту програми визначено необхідність 

розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 

рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та 

Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків 

структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, 

районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (зі 

змінами) в частині включення уповноваженого підрозділу з питань запобігання 

корупції до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, 

Київської та Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій. 

Разом з тим, частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» встановлено, що структурні підрозділи місцевих 

державних адміністрацій здійснюють керівництво галузями управління, несуть 

відповідальність за їх розвиток. 

Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій 

визначені Главою 2 цього ж Закону. 

Відповідно до частини першої статті 44 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» для правового, організаційного, матеріально-технічного 

та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки 

аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки 

виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої державної 
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адміністрації, подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим 

державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування головою 

місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної 

адміністрації в межах виділених бюджетних коштів. 

Згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня  

2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних 

підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної 

в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» структура апарату 

місцевої державної адміністрації та статус його структурних підрозділів 

визначаються головою обласної, Київської та Севастопольської міської, 

районної, районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації з 

урахуванням вимог частини першої статті 44 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та інших нормативно-правових актів щодо утворення 

апарату для правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення 

діяльності місцевої державної адміністрації, проведення кадрової роботи, 

здійснення документообігу та контролю, розгляду звернень громадян, роботи 

патронатної служби, забезпечення мобілізаційної роботи, запобігання та 

виявлення корупції, доступу до публічної інформації, адміністрування (ведення) 

Державного реєстру виборців тощо. 

Таким чином, визначення уповноваженого підрозділу з питань запобігання 

корупції як структурного підрозділу місцевої державної адміністрації 

суперечитиме Закону України «Про місцеві державні адміністрації», за змістом 

норм якого структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій 

здійснюють керівництво галузями управління, визначеними цим та іншими 

законами. 

Враховуючи наведене:  

1) заходи 1.1.4.1.14 – 1.1.4.1.16 додатку 2 до проекту програми слід 

виключити; 

2) у додатку до пояснювальної записки до проекту програми (стор. 17-18) 

слова «Також необхідно звернути увагу на неузгодженість у законодавстві засад 

організації роботи уповноваженого підрозділу (особи) в місцевих державних 

адміністраціях. Попри те, що з урахуванням обов’язкових вимог до штатної 

чисельності уповноважених підрозділів державні адміністрації зобов’язані 

утворювати уповноважені підрозділи як самостійні структурні підрозділи, 

рекомендаційні переліки структурних підрозділів місцевих державних 

адміністрацій, затверджені постановою КМУ від 18.04.2012 № 606, не 

передбачають утворення підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції 

як окремого та самостійного. На практиці це допускає функціонування 

уповноваженого підрозділу у складі іншого самостійного підрозділу, що 

виключатиме його пряме підпорядкування, підзвітність та підконтрольність 
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безпосередньо голові державної адміністрації. Як наслідок, суттєво 

обмежуються гарантії незалежності та інституційної спроможності 

уповноважених підрозділів місцевих державних адміністрацій.» та слова 

«включення підрозділу з питань запобігання корупції до переліку 

рекомендованих підрозділів місцевих державних адміністрацій, що 

затверджений постановою КМУ» необхідно виключити. 

Стосовно проблеми 1.1.5. додатку 1 «У багатьох сферах суспільного 

життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, 

ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та 

юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб» 

У додатку 1 в описі проблеми 1.1.5, зокрема, зазначено, що «… У 2020 році 

Україна отримала сучасний адміністративно-територіальний устрій, де понад 11 

000 сільських, селищних, міських рад замінили 1 470 спроможних 

територіальних громад на базовому рівні, а на основі 490 районів було 

оптимізовано і утворено 136 районів на субрегіональному рівні. Водночас 

повномасштабна збройна агресія проти України як значно поглибила ті 

проблеми, що існували в місцевому самоврядуванні роками, так і підкреслила ті 

недоліки, які були збережені у 2020 році. Відтак реорганізація системи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування напряму залежить від 

оновлення адміністративно-територіального устрою України з огляду на 

номенклатуру територіальних одиниць для статистики у Європейському 

Співтоваристві та критерії спроможності територіальних громад». 

Показником (індикатором) досягнення очікуваного стратегічного 

результату 1.1.5.1 визначено те, що «адміністративно-територіальний устрій 

України оновлено з огляду на номенклатуру територіальних одиниць для 

статистики у Європейському Співтоваристві та критерії спроможності 

територіальних громад» (показник 4). 

При цьому, додатком 2, як заходи із досягнення очікуваного стратегічного 

результату 1.1.5.1, визначено: 

- захід 1.1.5.1.6 – супроводження розгляду проекту Закону України «Про 

порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» 

(реєстр. № 4664 від 28.01.2021) у Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України права вето) (термін виконання із 

січня 2023 року до підписання закону Президентом України); показник 

(індикатор) виконання – Закон підписано Президентом України; 

- захід 1.1.5.1.7 – моделювання та затвердження змін до конфігурації 

територіальних громад України з огляду на номенклатуру територіальних 

одиниць для статистики у Європейському Співтоваристві та критерії 

спроможності територіальних громад (термін виконання із січня 2023 року до 

спливу одного місяця з дня набрання чинності проектом Закону України «Про 
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порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» 

(реєстр. № 4664 від 28.01.2021)); показник (індикатор) виконання – проекти 

конфігурацій територіальних громад оприлюднено; 

- захід 1.1.5.1.8 – моделювання та внесення на розгляд Верховної Ради 

України оновленої конфігурації районів України (постанови про ліквідацію та 

утворення районів України) (термін виконання із січня по липень 2023 року); 

показник (індикатор) виконання – проект постанови щодо оновленої 

конфігурації районів України внесено на розгляд ВРУ; 

- захід 1.1.5.1.9 – супроводження розгляду оновленої конфігурації районів 

України (постанови про ліквідацію та утворення районів України) у Верховній 

Раді України (термін виконання із серпня 2023 року до прийняття Верховною 

Радою України відповідної постанови); показник (індикатор) виконання – 

постанова щодо оновленої конфігурації районів України прийнята ВРУ; 

- захід 1.1.5.1.10 – розробка та супроводження розгляду підзаконних 

нормативно-правових актів на виконання заходів, вказаних в описі заходів 

1.1.5.1.6 – 1.1.5.1.8, у тому числі щодо реорганізації та утворення районних 

державних адміністрацій (термін виконання з дня прийняття Верховною Радою 

України постанови, зазначеної в описі заходу 1.1.5.1.8 до спливу двох місяців з 

дня прийняття Верховною Радою України постанови, зазначеної в описі заходу 

1.1.5.1.8); показник (індикатор) виконання – підзаконні нормативно-правові акти 

прийняті. 

Слід звернути увагу, що Законом України від 20 червня 2022 р. № 2322-IX 

«Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки», на 

виконання якого розроблено проект програми, очікуваним стратегічним 

результатом визначено приведення системи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у відповідність з адміністративно-територіальним 

устроєм (абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2.1.5 розділу ІІ «Підвищення 

ефективності системи запобігання і протидії корупції»). При цьому, заявлене 

проектом програми «оновлення адміністративно-територіального устрою» не 

передбачене як результат вирішення проблем, визначених відповідним Законом. 

Також, видається незрозумілим, яким чином зазначений в листі НАЗК від 

27.11.2022 № 10-05/24165-22, разом з яким надійшов на опрацювання проект 

програми, «подальший рух України до членства в ЄС, НАТО та ОЕСР 

неможливий без затвердженої Державної антикорупційної програми, що 

належним чином реалізується на практиці» кореспондує з тим фактом, що 

Європейський Парламент визнав реформу місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади, в рамках якої в 2020 році було удосконалено 

адміністративно-територіальний устрій України, однією з найуспішніших в 

Україні та закликав Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики 

децентралізації в Україні та розглянути їх практичне впровадження в інших 
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державах (Доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, 

схвалена 11.02.2021). 

Доцільно акцентувати увагу, що проектом програми не наведено 

«збережених у 2020 році недоліків», підстав та причин необхідності «оновлення 

адміністративно-територіального устрою», однак лише презюмується факт 

необхідності такого оновлення «з огляду на номенклатуру територіальних 

одиниць для статистики у Європейському Співтоваристві та критерії 

спроможності територіальних громад». 

Так, метою Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 

1059/2003 від 26 травня 2003 року про встановлення спільної класифікації 

територіальних одиниць для статистики (NUTS) є встановлення спільної 

статистичної класифікації територіальних одиниць для уможливлення збору, 

складання та розповсюдження гармонізованої регіональної статистики на 

території Співтовариства. 

Таким чином, Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 

1059/2003 від 26 травня 2003 року, не визначає критеріїв утворення 

адміністративно-територіальних одиниць, а формує критерії, за якими 

визначається певна територіальна основа для збору статистичної інформації. 

При цьому, необхідно зазначити, що за результатами реформування 

районного (субрегіонального) рівня адміністративно-територіального устрою 

середня чисельність населення утворених районів (загалом по України) 

вкладається в рамки, встановлені параграфом другим статті 3 Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 від 26 травня 2003 року 

(порогові значення чисельності населення адміністративних одиниць рівня 

NUTS 3 від 150 до 800 тисяч жителів). 

Крім того, зазначений Регламент визначає порогові значення чисельності 

населення адміністративних одиниць рівнів NUTS 1, NUTS 2 (відповідає 

Автономній Республіці Крим та областям в Україні) та NUTS 3 (відповідає 

районам в Автономній Республіці Крим та областях в Україні), але не 

встановлює таких значень для «менших адміністративних одиниць», а «в кожній 

державі-члені можуть існувати додаткові ієрархічні рівні деталізації, ухвалені 

державою-членом, які виділяють в межах рівня NUTS 3» (параграф 5 статті 2 

Регламенту). 

Додатково необхідно зазначити, що на даний час в Україні (без урахування 

Автономної Республіки Крим) існують 1469 територіальних громад, території 

який затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі абзацу першого 

пункту 71 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України 

від 16 квітня 2020 р. № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України 
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щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» 

установлено, що визначення адміністративних центрів територіальних громад та 

затвердження територій територіальних громад здійснюються на основі 

затверджених Кабінетом Міністрів України перспективних планів формування 

територій громад Автономної Республіки Крим, областей. 

При цьому, відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» перспективний план 

формування територій громад Автономної Республіки Крим, області 

розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною 

обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування 

спроможних територіальних громад і охоплює всю територію Автономної 

Республіки Крим, області. 

Саме зазначеною Методикою (затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 квітня 2015 р. № 214 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 січня 2020 р. № 34)) визначаються критерії оцінки рівня 

спроможності територіальних громад. Однак наведені в Методиці критерії 

стосуються не територіальних громад, території яких затверджені Кабінетом 

Міністрів України на підставі абзацу першого пункту 71 розділу V «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а формування об’єднаних територіальних громад (на даний час 

відсутні в Україні) в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад». 

Разом з тим, згаданим вище проектом Закону України «Про порядок 

вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 

4664 від 28.01.2021) пропонується встановити, що визначення (зміна) 

адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій 

територіальних громад здійснюється за умови нерозривності територій 

територіальних громад та обов’язкового дотримання критеріїв спроможності 

територіальних громад, що затверджуються Кабінетом Міністрів України 

(частина третя статті 14 проекту Закону). При цьому, як випливає із підпункту 1 

пункту 6 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону № 

4664 зазначені критерії спроможності територіальних громад мають бути 

затверджені Урядом протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 

Законом. Норм, які б встановлювали необхідність «переформатування» 

існуючих територіальних громад у відповідності до потенційних критеріїв 

спроможності територіальних громад, проектом Закону № 4664 не передбачено. 

Таким чином, зазначена в проекті програми необхідність «оновлення 

адміністративно-територіального устрою України з огляду на номенклатуру 

територіальних одиниць для статистики у Європейському Співтоваристві та 

критерії спроможності територіальних громад» є необґрунтованою не лише 
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через його недоцільність в умовах воєнного стану (продовженого як мінімум до 

19.02.2023) та відсутність підстав масштабної (проте не точкової) зміни 

адміністративно-територіального устрою України в рамках реалізації 

Антикорупційної стратегії, а й через його невідповідність Закону України від 20 

червня 2022 р. № 2322-IX «Про засади державної антикорупційної політики на 

2021–2025 роки», яким «оновлення адміністративно-територіального устрою» не 

передбачене як результат вирішення проблем, визначених відповідним Законом. 

Крім того, посилання на номенклатуру територіальних одиниць для 

статистики у Європейському Співтоваристві та критерії спроможності 

територіальних громад, як підстави «оновлення адміністративно-

територіального устрою», є помилковими та необґрунтованими, оскільки: 1) при 

реформуванні районного рівня адміністративно-територіального устрою 

України були враховані відповідні вимоги Регламенту Європейського 

Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 від 26 травня 2003 року про встановлення 

спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS); 2) 

зазначений Регламент не містить вимог (критеріїв) формування «менших 

адміністративних одиниць» (в Україні – територій територіальних громад); 3) 

критерії спроможності територіальних громад (що не стосуються об’єднаних 

територіальних громад) будуть затверджені лише після набуття чинності 

проектом Закону «Про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України» (реєстр. № 4664 від 28.01.2021), яким не 

передбачено норм щодо приведення існуючих територіальних громад у 

відповідність до таких критеріїв. 

Відтак, враховуючи вищенаведене, в проекті програми слід: 

1) у додатку 1: 

- в описі проблеми 1.1.5 слова «Відтак реорганізація системи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування напряму залежить від 

оновлення адміністративно-територіального устрою України з огляду на 

номенклатуру територіальних одиниць для статистики у Європейському 

Співтоваристві та критерії спроможності територіальних громад» замінити 

словами «Відтак реорганізація системи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування напряму залежить від необхідності приведення 

системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

відповідність з адміністративно-територіальним устроєм»; 

- показник (індикатор) досягнення 4 «адміністративно-територіальний 

устрій України оновлено з огляду на номенклатуру територіальних одиниць для 

статистики у Європейському Співтоваристві та критерії спроможності 

територіальних громад» очікуваного стратегічного результату 1.1.5.1 додатку 1 

до проекту програми виключити та, відповідно, переглянути частку (у відсотках) 

інших показників зазначеного очікуваного стратегічного результату; 
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2) у додатку 2: 

- заходи 1.1.5.1.7 – 1.1.5.1.9 виключити; 

- захід 1.1.5.1.10 викласти в такій редакції: 

«1.1.5.1.7 Розробка та супроводження розгляду підзаконних нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації закону, зазначеного в описі заходу 

1.1.5.1.6» 

з урахуванням підпункту 1 пункту 6 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні 

положення» проекту Закону № 4664 датою початку відповідного заходу 

визначити день набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.5.1.6, 

а датою завершення – три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в 

описі заходу 1.1.5.1.6; 

доповнити новим заходом 1.1.5.1.8 такого змісту: 

«1.1.5.1.8 Приведення підзаконних нормативно-правових актів у 

відповідність до закону, зазначеного в описі заходу 1.1.5.1.6» 

з урахуванням підпункту 2 пункту 6 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні 

положення» проекту Закону № 4664 датою початку відповідного заходу 

визначити день набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.5.1.6, 

а датою завершення – шість місяців з дня набрання чинності законом, 

зазначеним в описі заходу 1.1.5.1.6; 

3) у додатку 1 до проекту програми та у додатку до пояснювальної записки 

до проекту програми слова «ОТГ, міст/сіл,» замінити словами «населених 

пунктів, територіальних громад,»; 

4) у додатку до пояснювальної записки до проекту програми (стор. 25) 

слова «Відтак реорганізація системи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування напряму залежить від оновлення адміністративно-

територіального устрою України з огляду на номенклатуру територіальних 

одиниць для статистики у Європейському Співтоваристві та критерії 

спроможності територіальних громад, що і запропоновано здійснити у проекті 

Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.» замінити словами 

«Відтак реорганізація системи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування напряму залежить від необхідності приведення системи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з 

адміністративно-територіальним устроєм, що і запропоновано здійснити у 

проекті Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.». 

Стосовно проблеми 2.5.3. додатку 1 «Недосконала система державного 

контролю та регулювання у будівництві стимулює появу корупційних практик в 

частині корупційної складової розподіл коштів Державного фонду регіонального 

розвитку», очікуваного стратегічного результату 2.5.3.7. додатку 1 «Завершено 

впровадження прозорої інформаційної системи адміністрування Державного 

фонду регіонального розвитку, що відображає результативність проектів та їх 
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відповідність стратегіям регіонального розвитку», заходу «Очікуваний 

стратегічний результат 2.5.3.7. додатку 2 «Завершено впровадження прозорої 

інформаційної системи адміністрування Державного фонду регіонального 

розвитку, що відображає результативність проектів та їх відповідність 

стратегіям регіонального розвитку». 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803 «Деякі 

питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади» було затверджено розроблені в рамках Урядовогромадської 

ініціативи «Разом проти корупції» заходи  щодо запобігання корупції в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади. 

Відповідно до пункту 71 заходів було передбачено «Забезпечення 

відкритості і прозорості роботи з відбору та моніторингу інвестиційних програм 

і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, шляхом внесення відповідних змін до законодавства». 

В рамках цього заходу з 2017 року було досягнуто переважну більшість 

складових очікуваного стратегічного результату 2.5.3.7. проєкту Програми 

(наведено у таблиці). 

Таким чином пропонуємо з додатку 1 проєкту  Програми виключити 

очікуваний стратегічний результат 2.5.3.7. «Завершено впровадження прозорої 

інформаційної системи адміністрування Державного фонду регіонального 

розвитку, що відображає результативність проектів та їх відповідність 

стратегіям регіонального розвитку» та відповідні заходи його реалізації з 

додатку 2 так як відповідний захід уже виконано. 

 

Виконання складових очікуваного стратегічного результату  

2.5.3.7. «Завершено впровадження прозорої інформаційної системи адміністрування 

Державного фонду регіонального розвитку, що відображає результативність проектів та 

їх відповідність стратегіям регіонального розвитку»,  

виконаних у рамках виконання заходів, щодо запобігання корупції в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 05.10.2016 № 803 «Деякі питання запобігання корупції в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» 

 

Показник (індикатор) 

досягнення відповідно до 

Додатку 1 програми 

Досягнення запропонованого показника Впровадження  

запропонованого 

показника 

1) набрав чинності закон 

щодо внесення змін до 

Бюджетного кодексу 

України, яким: 

 З метою вдосконалення статті 24¹ 

Бюджетного кодексу України було внесено 

ряд змін Законами України: 

№ 2646-VIII від 06.12.2018 

 № 293-IX від 14.11.2019 

№ 907-IX від 17.09.2020 

№ 2042-IX від 15.02.2022 
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а) запроваджено єдині для 

всіх регіонів терміни 

подання та оцінки проектів 

(5%); 

 

Пунктом 3 статті 24¹ Бюджетного кодексу 

України визначено єдині терміни подання 

проєктів «Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольські міські державні 

адміністрації до 1 серпня року, що передує 

плановому, подають центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної регіональної 

політики, пропозиції…». Відповідно до 

пункту 3  Порядок підготовки, оцінки та 

відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.03.2015 №196 

(далі – Порядок підготовки, оцінки та 

відбору) «Оголошення про проведення 

оцінки та попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів 

на наступний плановий рік розміщується на 

офіційному веб-сайті Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій і онлайн-платформі не 

пізніше ніж 15 квітня року, що передує 

плановому. Подання для проведення оцінки 

та попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проектів 

закінчується не пізніше 15 червня року, що 

передує плановому. Оцінка та попередній 

конкурсний відбір інвестиційних програм і 

проектів закінчується не пізніше 1 серпня 

року, що передує плановому.» 

Виконано 

б) передбачено 

електронний документообіг 

Державного фонду 

регіонального розвитку, у 

т.ч. виключно електронну 

подачу заявок (програм і 

проектів) (5%); 

Відповідно до пункту 5 Порядку 

підготовки, оцінки та відбору «Для участі в 

оцінці та попередньому конкурсному 

відборі заявники у визначений в 

оголошенні строк відповідно до окремих 

технічних завдань розміщують на онлайн-

платформі підписані кваліфікованим 

електронним підписом керівника заявника 

інвестиційні програми і проекти за формою, 

встановленою Мінрегіоном, разом із 

документами за переліком, визначеним 

Мінрегіоном». 
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Також пунктом 2 наказу Мінрегіону від 

15.06.2021  № 150 передбачено, що для 

участі в оцінці та попередньому 

конкурсному відборі заявники у визначений 

в оголошенні строк та відповідно до 

окремих технічних завдань розміщують на 

онлайн-платформі підписані 

кваліфікованим електронним підписом 

керівника заявника проєкти з відповідним 

пакетом документів 

Крім того, відповідними нормативними 

актами передбачено, що: 

- Інформація про склад та положення 

про регіональну комісію розміщується на 

офіційному вебсайті (вебпорталі) органу, 

який її утворив, та на онлайн-платформі; 

- Інформація про час, місце 

проведення засідання регіональної комісії, а 

також інтернет-адресу, за якою 

відбуватиметься трансляція її засідання, не 

пізніше як за три календарні дні до дня 

проведення такого засідання розміщується 

на офіційному вебсайті (вебпорталі) органу, 

який її утворив, та на онлайн-платформі; 

- Засідання регіональної комісії 

транслюються, а їх записи у 5-денний строк 

розміщуються на офіційному вебсайті 

органу, що її утворив, та на онлайн-

платформі; 

- Оцінка проєктів здійснюється на 

онлайн-платформі; 

- Інформацію про результати 

оцінювання проєктів Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації розміщують на власних 

офіційних вебсайтах (вебпорталах) та на 

онлайн-платформі, а також протягом 5 днів 

після проведення оцінювання проєктів 

направляють заявникам листами на вказані 

в заявці електронні адреси; 

- Оцінювальні листи проєктів, що 

пройшли попередній конкурсний відбір, а 

також рейтингові списки проєктів, складені 

окремо за кожним технічним завданням, 

оприлюднюються на офіційному вебсайті 

(вебпорталі) органу, який утворив 
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регіональну комісію, та на онлайн-

платформі у п’ятиденний строк. Голова 

Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, голови обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

держадміністрацій забезпечують своєчасне 

оприлюднення відповідної інформації; 

- Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації 

забезпечують розміщення заявниками на 

онлайн-платформі інформації щодо проєкту 

та моніторинг стану реалізації 

інвестиційної програми (проєкту) до 

повного його завершення / введення в 

експлуатацію. 

Станом на 01.01.2022 за технічним 

завдання Мінрегіону, компанією-

розробником платформи ТОВ «КІТСОФТ» 

було удосконалено інформаційно-

аналітичну систему Державного фонду 

регіонального розвитку (веб-портал 

інформаційно-аналітичної системи 

державного фонду регіонального розвитку 

new.dfrr.minregion.gov.ua) та взято оновлену 

систему на баланс Міністерства.  

в) сформовані вимоги та 

критерії відбору кандидатів 

до складу регіональних 

конкурсних комісій (5%); 

 

Відповідно до пункту 2 Порядку 

підготовки, оцінки та відбору «До складу 

регіональної комісії включаються 

представники органу, який її утворив, 

органів місцевого самоврядування, 

територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, регіональних 

відділень всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування, наукових, інших 

установ та громадських об’єднань, до сфери 

діяльності яких належать питання 

соціально-економічного, інвестиційного 

та/або регіонального розвитку територій». 

Відповідно до пункту 2 наказу Мінрегіону 

від 15.06.2021  № 150 «Кількість членів 

регіональної комісії з оцінки та проведення 

попереднього конкурсного відбору проєктів 

(далі - регіональна комісія) з числа 

представників органу, який її утворив, не 

має перевищувати 1/3 загальної кількості 

складу регіональної комісії, а кількість 

Виконано 

г) запроваджено механізм 

залучення незалежних 

експертів для оцінки 

проектів на умовах 

оплатності їхніх послуг з 

коштів державного 

бюджету (10%); 
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представників асоціацій органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань, 

до сфери діяльності яких належать питання 

соціально-економічного, інвестиційного 

та/або регіонального розвитку територій та 

які мають досвід роботи з органами 

місцевого самоврядування, повинна 

становити не менше 1/3 загальної кількості 

такого складу». 

Таким чином, законодавством не 

заборонено залучення незалежних експертів 

для оцінки проектів та встановлено 

квотування щодо представників 

експертного середовища у комісії 

ґ) виключено зі складу 

комісії для оцінки та 

відбору програм і проектів 

членів комітету Верховної 

Ради України, до предмета 

відання якого належать 

питання бюджету, а також 

передбачено, що до складу 

комісії не можуть бути 

включені депутати будь-

якого рівня (народні, 

місцеві) (25%) 

 

Положення щодо включення до складу 

комісії для оцінки та відбору програм і 

проектів членів комітету Верховної Ради 

України, до предмета відання якого 

належать питання бюджету, вносилось до 

статті 24¹ Бюджетного кодексу України 

народними депутатами України.  

У зв’язку із зазначеним, питання 

виключення відповідної норми 

законодавства не може бути вирішено на 

рівні Міністерства     

Не належить до 

компетенції 

Міністерства 

2) набрала чинності 

постанова Кабінету 

Міністрів України , якою 

внесено зміни до Порядку 

підготовки, оцінки та 

відбору інвестиційних 

програм і проектів 

регіонального розвитку, 

що можуть 

реалізовуватися за 

рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку, 

змінами, 

синхронізованими з 

Цифровою системою 

управління відбудовою, 

та передбачено: 

 З метою вдосконалення Порядку 

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 

№196, до цієї постанови було внесено зміни 

постановами Кабінету Міністрів України: 

№ 66 від 08.02.2017,№ 251 від 05.04.2017 

№ 574 від 18.07.2018, № 457 від 03.04.2019 

№ 541 від 26.06.2019, № 916 від 06.11.2019 

№ 371 від 06.05.2020, № 299 від 05.04.2021 

 

а) порядок електронного 

документообігу 

Відповідно до пункту 5 Порядку 

підготовки, оцінки та відбору «Для участі в 
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Державного фонду 

регіонального розвитку, у 

т.ч. виключно електронну 

подачу заявок (програм і 

проектів) (5%); 

оцінці та попередньому конкурсному 

відборі заявники у визначений в 

оголошенні строк відповідно до окремих 

технічних завдань розміщують на онлайн-

платформі підписані кваліфікованим 

електронним підписом керівника заявника 

інвестиційні програми і проекти за формою, 

встановленою Мінрегіоном, разом із 

документами за переліком, визначеним 

Мінрегіоном». 

Також пунктом 2 наказу Мінрегіону від 

15.06.2021  № 150 передбачено, що для 

участі в оцінці та попередньому 

конкурсному відборі заявники у визначений 

в оголошенні строк та відповідно до 

окремих технічних завдань розміщують на 

онлайн-платформі підписані 

кваліфікованим електронним підписом 

керівника заявника проєкти з відповідним 

пакетом документів 

Крім того, відповідними нормативними 

актами передбачено, що: 

- Інформація про склад та положення 

про регіональну комісію розміщується на 

офіційному вебсайті (вебпорталі) органу, 

який її утворив, та на онлайн-платформі; 

- Інформація про час, місце 

проведення засідання регіональної комісії, а 

також інтернет-адресу, за якою 

відбуватиметься трансляція її засідання, не 

пізніше як за три календарні дні до дня 

проведення такого засідання розміщується 

на офіційному вебсайті (вебпорталі) органу, 

який її утворив, та на онлайн-платформі; 

- Засідання регіональної комісії 

транслюються, а їх записи у 5-денний строк 

розміщуються на офіційному вебсайті 

органу, що її утворив, та на онлайн-

платформі; 

- Оцінка проєктів здійснюється на 

онлайн-платформі; 

- Інформацію про результати 

оцінювання проєктів Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації розміщують на власних 

офіційних вебсайтах (вебпорталах) та на 
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онлайн-платформі, а також протягом 5 днів 

після проведення оцінювання проєктів 

направляють заявникам листами на вказані 

в заявці електронні адреси; 

- Оцінювальні листи проєктів, що 

пройшли попередній конкурсний відбір, а 

також рейтингові списки проєктів, складені 

окремо за кожним технічним завданням, 

оприлюднюються на офіційному вебсайті 

(вебпорталі) органу, який утворив 

регіональну комісію, та на онлайн-

платформі у п’ятиденний строк. Голова 

Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, голови обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

держадміністрацій забезпечують своєчасне 

оприлюднення відповідної інформації; 

- Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації 

забезпечують розміщення заявниками на 

онлайн-платформі інформації щодо проєкту 

та моніторинг стану реалізації 

інвестиційної програми (проєкту) до 

повного його завершення / введення в 

експлуатацію. 

Станом на 01.01.2022 за технічним 

завдання Мінрегіону, компанією-

розробником платформи ТОВ «КІТСОФТ» 

було удосконалено інформаційно-

аналітичну систему Державного фонду 

регіонального розвитку (веб-портал 

інформаційно-аналітичної системи 

державного фонду регіонального розвитку 

new.dfrr.minregion.gov.ua) та взято оновлену 

систему на баланс Міністерства. 

б) новий порядок 

формування членів комісій, 

куди не можуть входити 

депутати будь-якого рівня, 

а також обов’язково мають 

залучатися незалежні 

експерти для оцінки 

проектів на умовах 

оплатності (10%); 

Відповідно до пункту 2 Порядку 

підготовки, оцінки та відбору «До складу 

регіональної комісії включаються 

представники органу, який її утворив, 

органів місцевого самоврядування, 

територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, регіональних 

відділень всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування, наукових, інших 

установ та громадських об’єднань, до сфери 

діяльності яких належать питання 
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соціально-економічного, інвестиційного 

та/або регіонального розвитку територій». 

Відповідно до пункту 2 наказу Мінрегіону 

від 15.06.2021  № 150 «Кількість членів 

регіональної комісії з оцінки та проведення 

попереднього конкурсного відбору проєктів 

(далі - регіональна комісія) з числа 

представників органу, який її утворив, не 

має перевищувати 1/3 загальної кількості 

складу регіональної комісії, а кількість 

представників асоціацій органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань, 

до сфери діяльності яких належать питання 

соціально-економічного, інвестиційного 

та/або регіонального розвитку територій та 

які мають досвід роботи з органами 

місцевого самоврядування, повинна 

становити не менше 1/3 загальної кількості 

такого складу». 

Таким чином, законодавством не 

заборонено залучення незалежних експертів 

для оцінки проектів та встановлено 

квотування щодо представників 

експертного середовища у комісії. Норми 

щодо обов’язкового включення депутатів 

будь-якого рівня до складу регіональних 

комісій законодавством не передбачено 

в) створення реєстрів 

технічних завдань на 

проекти регіонального 

розвитку з діючого плану 

заходів реалізації 

регіональної стратегії (5%); 

Відповідно до Порядку підготовки, 

оцінки та відбору оцінка та попередній 

конкурсний відбір інвестиційних програм і 

проектів здійснюються в межах окремих 

технічних завдань. 

Для цього в оголошенні про 

проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм 

і проектів на наступний плановий 

рік зазначаються, в тому числі, перелік 

технічних завдань щодо оцінки та 

попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проектів, 

розроблених на виконання стратегічних 

цілей регіональної стратегії розвитку 

відповідно до плану заходів з її реалізації 

(далі - технічні завдання), зокрема щодо 

розвитку спортивної інфраструктури, які 

затверджено в установленому 

законодавством порядку та погоджено з 
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Мінрегіоном.  

Формування узагальненого переліку 

інвестиційних програм і проектів, що 

можуть реалізовуватися на відповідній 

території, здійснюється Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими 

держадміністраціями за результатами 

оцінки та попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів 

регіональними комісіями в розрізі окремих 

технічних завдань. 

г) подачу проекту на 

електронний портал у 

жорсткій прив’язці до 

технічних завдань з плану 

заходів реалізації 

регіональної стратегії 

розвитку (10%);  

Відповідно до Порядку підготовки, оцінки 

та відбору  для участі в оцінці та 

попередньому конкурсному відборі 

заявники у визначений в оголошенні строк 

відповідно до окремих технічних завдань 

розміщують на онлайн-платформі підписані 

кваліфікованим електронним підписом 

керівника заявника інвестиційні програми і 

проекти. 

Перелік технічних завдань щодо оцінки та 

попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проектів, 

розроблених на виконання стратегічних 

цілей регіональної стратегії розвитку 

відповідно до плану заходів з її реалізації, 

зокрема щодо розвитку спортивної 

інфраструктури, які затверджено в 

установленому законодавством порядку та 

погоджено з Мінрегіоном 

Виконано 

ґ) експертна оцінка 

регіональними комісіями 

здійснюється лише он-

лайн, підтверджується за 

допомогою 

кваліфікованого 

електронного підпису, 

результати оцінювання 

проектів і програм доступні 

онлайн (10%); 

Також наказом Мінрегіону від 

15.06.2021  № 150 визначено: 

- Оцінка проєктів здійснюється на 

онлайн-платформі; 

- Інформацію про результати 

оцінювання проєктів Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації розміщують на власних 

офіційних вебсайтах (вебпорталах) та на 

онлайн-платформі, а також протягом 5 днів 

після проведення оцінювання проєктів 

направляють заявникам листами на вказані 

в заявці електронні адреси; 

- Оцінювальні листи проєктів, що 

пройшли попередній конкурсний відбір, а 
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також рейтингові списки проєктів, складені 

окремо за кожним технічним завданням, 

оприлюднюються на офіційному вебсайті 

(вебпорталі) органу, який утворив 

регіональну комісію, та на онлайн-

платформі у п’ятиденний строк. Голова 

Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, голови обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

держадміністрацій забезпечують своєчасне 

оприлюднення відповідної інформації; 

д) оновлені критерії оцінки 

проекту, зокрема 

передбачено оцінку 

ступеня досягнення 

проектом кількісних та 

якісних показників, 

зазначених у технічному 

завданні (5%); 

Наказом Міністерства розвитку громад та 

територій України від 15.06.2021 № 150 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 19.07.2021за № 931/36553) було 

затверджено нову форму оцінювання 

інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, 

якою передбачається  оцінку ступеня 

досягнення проектом кількісних та якісних 

показників зазначених у технічному 

завданні, зокрема проєкт: 

- Оцінюється на відповідність 

задаванням, визначених державною/ 

регіональною стратегією розвитку на 

відповідний період та ступінь впливу 

проєкту на вирішення проблематики, на 

яку спрямовано проєкт; 

- Оцінюється охоплення території, що 

відповідає технічному завданню; 

- Оцінюється відповідність проєкту 

потребам цільових груп, на які він 

розрахований; 

- Оцінується відповідність 

застосовуваних видів діяльності 

очікуваним результатам; 

- Оцінюється на предмет створення на 

основі внутрішнього потенціалу факторних 

умов для залучення додаткових інвестицій 

в розвиток регіону, у тому числі 

досягнення цілей SMART - спеціалізації 

Виконано 

е) визначено порядок 

оцінки та моніторингу 

ефективності виконання 

проектів та програм, що 

Відповідно до законодавства умовами 

спрямування коштів державного фонду 

регіонального розвитку є фінансування 

інвестиційних програм і проектів, що мають 
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ґрунтується на досягненні 

ними цілей стратегій 

регіонального розвитку 

(5%) 

на меті розвиток регіонів і відповідають 

пріоритетам, визначеним у Державній 

стратегії регіонального розвитку та 

відповідних регіональних стратегіях 

розвитку. 

Також  Додатком 1 до Порядку підготовки, 

оцінки та відбору передбачено звіт про 

виконання заходів інвестиційної програми 

(проекту), зокрема щодо показників 

результативності виконання заходу, стану 

виконання заходу з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і планованого обсягу, 

зазначення проблемних питань та стану їх 

вирішення з поясненням причини 

виникнення та зазначенням механізму 

вирішення 

 

Таким чином пропонуємо з додатку 1 виключити очікуваний стратегічний 

результат 2.5.3.7. «Завершено впровадження прозорої інформаційної системи 

адміністрування Державного фонду регіонального розвитку, що відображає 

результативність проектів та їх відповідність стратегіям регіонального 

розвитку» та відповідні заходи його реалізації з додатку 2 проєкту Програми так 

як відповідні заходи вже виконано. 

Стосовно проблеми 2.5.1. «Непублічність інформації у сфері 

містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість 

здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства». 

Пропонуємо у додатку 2 зазначити строки завершення виконання заходів: 

- 2.5.1.1.1. «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

систематизації та публічного доступу до всієї чинної містобудівної 

документації, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва»– грудень 2025 року; 

- 2.5.1.1.5. «Розроблення проекту закону України, яким запропоновано 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яким передбачено 

можливість надання адміністративних послуг в електронній формі, лише якщо 

законами України визначено порядок надання послуги, перелік документів, 

необхідний для отримання послуги, підстави для відмови, повернення на 

доопрацювання, погодження заявки (надання послуги)» – грудень 2023 року; 

-  2.5.3.1.1. «Розроблення проекту закону, яким визначено перелік найбільш 

суттєвих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-

правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, 

обов'язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення 
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(допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі 

створенням об'єктів архітектури, підлягають обов'язковому позбавленню 

кваліфікаційних сертифікатів щонайменше на 3 роки» – грудень 2023 року; 

- 2.5.3.2.1. «Розроблення проекту закону про удосконалення діяльності 

фондів фінансування будівництва» – грудень 2023 року; 

- 2.5.3.3.1. «Розроблення проекту закону про внесення змін до деяких 

законів щодо реалізації містобудівної документації»– грудень 2023 року; 

- 2.5.3.4.1. «Розроблення проекту закону щодо визначення змісту та обсягу 

повноважень органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

уповноважених органів містобудування та архітектури» – грудень 2023 року; 

- 2.5.6.1.1. «Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного 

обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад» – грудень 2023 року. 

Починаючи з назви очікуваного стратегічного результату 2.5.1.2. «Створено 

єдиний електронний Містобудівний кадастр, який є платформою для надання 

всіх адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, публічним 

джерелом містобудівної інформації. Містобудівна документація набирає 

чинності з моменту її внесення до Містобудівного кадастру та присвоєння 

просторового індексу» і далі за текстом слова «єдиний електронний 

Містобудівний кадастр» замінити на «Містобудівний кадастр на державному 

рівні». 

У заходах 2.5.1.2.1., 2.5.1.3.1., 2.5.1.4.1. додатку 2 «Розроблення проекту 

закону про внесення змін до деяких законів щодо створення та функціонування 

Єдиного електронного містобудівного кадастру» замість слів «розроблення 

проекту закону…» визначити розроблення системи нормативно-правових актів. 

Створення містобудівного кадастру на державному рівні врегульовано Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 22). 

У заході 2.5.1.5.1. «Розроблення проекту закону про внесення змін до 

деяких законів щодо реалізації містобудівної документації» підпункт 1 визначає, 

що «1) реалізація містобудівної документації здійснюється шляхом розроблення, 

затвердження і виконання відповідних Планів реалізації заходів, які можуть 

затверджуватися одночасно із затвердженням відповідної містобудівної 

документації, але не пізніше шести місяців після затвердження відповідної 

документації;». Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 

«Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної документації» передбачено, що у складі 

містобудівної документації на місцевому рівні розробляється план реалізації 

містобудівної документації - складова містобудівної документації, що містить 

перелік проектних рішень містобудівної документації із зазначенням їх 
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взаємозв’язаності, послідовності та строків реалізації, проектних показників, 

впливів на індикатори, інших відомостей. 

Захід 2.5.6.1.1. додатку 2 «Здійснення фінансово-економічного розрахунку 

необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад» пропонуємо виключити, оскільки Міністерством 

фінансів України здійснюються заходи по реструктуризації проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», в частині 

виключення субвенцій на розроблення комплексних планів (лист Мінфіну від 

14.10.2022 № 19050-15-5/23749). 

 

 

 

В. о. Міністра                                                                   Василь ЛОЗИНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Бригас 284 05 44 
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