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Шановний пане Віталію! 

 

На виконання завдання, наведеного у листі Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 13.12.2022 № 26130/0/2-22 Департамент впровадження 

пріоритетних проектів регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та 

територій України в межах компетенції розглянув Ваш запит на публічну 

інформацію від 12.12.2022  та за результатами розгляду повідомляє. 

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення 

України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 

2021 р. № 1324 (зі змінами) (далі-Порядок), Мінрегіоном було оголошено відбір 

проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної 

субвенції. Відповідне оголошення, з умовами та вимогами щодо подання 

проєктів для участі у відборі оприлюднено на сайті Мінрегіону. Згідно 

оголошення проєкти подавалися регіонами за територіальним принципом: 

деокуповані регіони (Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області) та 

опорні регіони (Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, 

Полтавська, Черкаська області). 

Відповідно до статті 8 Порядку, для відбору проєктів, що 

фінансуватимуться за рахунок субвенції, Мінрегіоном утворено експертну 

робочу групу з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації 

спільних з Європейським інвестиційним банком проектів в рамках Програми з 

відновлення України (далі- Експертна робоча група), до складу якої входять 

представники Мінрегіону, Мінфіну, Мінреінтеграції та інших відповідних 

заінтересованих сторін. 
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На засіданні Експертної робочої групи, яке відбулось 15 листопада 2022 

року було рекомендовано включити до переліку проєктів, фінансування яких 

може здійснюватися за рахунок вказаної програми, 83 проєкти (Житомирська 

область – 6 проєктів, Київська область – 30 проєктів, Сумська область – 2 

проєкти, Чернігівська область – 3 проєкти, Вінницька область – 8 проєктів, 

Дніпропетровська область – 8 проєктів, Кіровоградська область – 3 проєкти, 

Одеська область – 11 проєктів, Полтавська область – 11 проєктів, Черкаська 

область – 1 проєкт) на орієнтовну суму 4,7 млрд. грн., які відповідають вимогам 

Фінансової угоди, Порядку та умовам надання субвенції, надали повний пакет 

документів, а також відповідають вимогам Європейського інвестиційного 

банку, зокрема щодо визначення «зон безпеки» (у червоній зоні території <50 

км від зони активних бойових дій або <20 км від кордону з рф та Білоруссю 

(дуже високий ризик) та помаранчевій зоні території в межах 50-100 км від 

зони активних бойових дій або в межах 20-70 км від кордону з рф та Білоруссю 

(високий ризик) – реалізація проєктів не здійснюватиметься). 

Мінрегіоном, з урахуванням рекомендацій, наданих Експертною робочою 

групою та відповідно до пункту 10 Порядку, здійснено розподіл у 2022 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у 

рамках Програми з відновлення України, який затверджено розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1094-р. 

У зв’язку з обмеженими коштами державного бюджету у 2022 році, 

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відповідний 

рік здійснено пропорційно кількості проєктів поданих за бюджетами громад. 

Переліки проектів, які фінансуються за рахунок субвенції затверджено 

наказом Мінрегіону від 09.12.2022 № 253 «Про затвердження переліку 

проектів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення 

України», що додається.  

При цьому, повідомляємо, що інформація стосовно суми збитків яку, 

отримала Україна внаслідок повномасштабної війни та деталізація збитків у 

розрізі галузей в Мінрегіоні відсутня. 

 

Додаток: на 12 арк. у 1 прим. 

 

З повагою, 

 

Директор Департаменту      Надія БОНДАРЧУК 
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