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USE OF STATE FUND FOR REGIONAL DEVELOPMENT 

 

У статті досліджено особливості формування та напрями використання коштів 

Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Визначено, що ДФРР є бюджетною 

програмою, основним завданням якої є фінансова підтримка проведення регіональної 

політики держави шляхом фінансування проектів регіонального розвитку, що мають на 

меті соціально-економічний розвиток регіонів. Аналіз обсягів фінансування та використання 

ДФРР засвідчив про системні проблеми фінансування таких проектів в Україні. 

Установлено, що головна мета видатків Фонду досягнута неповною мірою, існуючі 

інвестиційні проекти, які фінансуються з цих джерел, спрямовані в основному на 

розв’язання поточних проблем, а не на розвиток регіону. Відібрані проекти регіонального 

розвитку переважно спрямовувались на розв’язання нагальних соціальних проблем. На 

забезпечення економічного розвитку регіонів спрямовувались лише одиничні проекти. Крім 

того мав місце несвоєчасний розподіл коштів Фонду за інвестиційними програмами та 

проектами регіонального розвитку. Обгрунтовано, що фінансування інвестиційних проектів 

місцевого та регіонального розвитку в Україні потребує вдосконалення. Пріоритет має 

бути наданий тим інвестиційним проектам, які мають важливе значення для економічного 

розвитку регіону, сприятимуть економічному зростанню, розвитку малого і середнього 

бізнесу та інвестиційного клімату в регіоні. 

 

The article examines the peculiarities of the formation and use of funds of the State Fund of the 

Regional Development (SFRD). It is determined that the SFRD is a budget program, the main task 

of which is to financially support the regional policy of the state by financing regional development 

projects aimed at socio-economic development of the regions. Analysis of the amount of funding 

and use of the SFRD showed that the main purpose of the Fund’s expenditures – increasing the 

level of competitiveness of regions, forming the basis for their growth, eliminating regional 

disparities in access to basic social, communal and other services – is incomplete. Systemic 

problems of financing of such projects in Ukraine were revealed. It is established that the existing 

investment projects financed from these sources are aimed mainly at solving current problems, and 

not at the development of the region. The selected regional development projects were mainly 

aimed at solving urgent social problems. Only a few projects were aimed at ensuring the economic 

development of the regions. In addition, there was an untimely distribution of the Fund’s funds for 



investment programs and regional development projects by the government and their untimely 

transfer by the State Treasury Service, which leads to non-utilization of funds. Thus, in 2019, the 

regions as a whole mastered 76.5% of the funds of the SFRD, allocated from the state budget for 

socio-economic development, in 2020 - 89.2%. Problems of functioning of the State Fund for 

Regional Development caused by the shortcomings of its formation and implementation, in 

particular, the focus on the implementation of social projects and inconsistencies in project 

approval. A number of recommendations were provided to improve the functioning of the fund, 

including through changes in the system of submission and selection of projects, the activities of 

regional commissions. 

It is substantiated that financing of investment projects of local and regional development in 

Ukraine should correspond to the priorities defined in the State strategy of the regional 

development, strategies of development of regions. Priority should be given to those investment 

projects that are important for the economic development of the region, will contribute to economic 

growth, development of small and medium-sized businesses and the investment climate in the 

region. 
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Постановка проблеми. Прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, формування 

інвестиційної привабливості території обумовило необхідність удосконалення механізмів фінансової підтримки 

здійснення державної регіональної політики. Важливим кроком на даному шляху стало створення Державного 

фонду регіонального розвитку (далі ДФРР), який дозволив запровадити в Україні фінансування програм та 

проектів регіонального розвитку на конкурсній основі, що мають на меті розвиток регіонів, підвищення їх 

конкурентоспроможності, забезпечення високої якості життя громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням фінансування соціально-економічного розвитку 

регіонів за рахунок виконання галузевих і окремих бюджетних програм, проблемами пошуку додаткових 

джерел фінансового забезпечення регіонального розвитку та ефективності їх фінансування займаються такі 

українські учені: Г. Возняк, О. Кириленко, І.Луніна, В.Опарін, С.Пухир, І Сторонянська, О. Шишко та інші. 

Аналіз наукових праць засвідчує, що створення ДФРР тісно пов’язане з прискоренням соціально-економічного 

розвитку регіонів України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу, відхід від 

старої практики фінансування. Незважаючи на значний науковий доробок науковців, питання щодо 

формування ДФРР, його місця і ролі у забезпеченні фінансування заходів розвитку територіальних громад 

набуває особливої актуальності та потребує подальшого дослідження. 

Мета статті. Метою статті є дослідження особливостей функціонування ДФРР та визначення 

проблемних аспектів механізму фінансування регіонального розвитку.  

Виклад основного матеріалу. ДФРР створений у 2012 році у складі загального фонду державного 

бюджету України. З часу створення фонду приймалися нові нормативно-правові акти, вносилися до них зміни 

та доповнення. Статтею 24-1 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456 визначено прогнозовані 

обсяги фонду та шляхи спрямування коштів. [1] У цьому ж році Кабінетом Міністрів України запроваджено 

порядок використання коштів ДФРР та критерії їх розподілу. Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання державного фонду регіонального розвитку» від 18.03.2015 р. №196 затверджено порядок підготовки, 

оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за 

рахунок коштів ДФРР. [2] 

ДФРР є важливим інструментом регіональної політики України та реалізації Стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року (далі Стратегія). Стратегія визначає цілі державної регіональної політики та 

основні завдання центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 

спрямовані на досягнення зазначених цілей, а також передбачає узгодженість державної регіональної політики 

з іншими державними політиками, які спрямовані на територіальний розвиток. [3]  Постановою Кабінету 

Міністрів від 05.08.2020 р. № 695 затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки. 

Стратегія визначає генеральний вектор сталого розвитку регіонів та розроблення нових підходів державної 

регіональної політики відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом 

Президента України від 30.09.2019р., а саме: 

- перехід до територіально спрямованої політики розвитку на основі стимулювання використання 

власного потенціалу територій,  



- надання підтримки окремим територіям, що характеризуються особливими проблемами соціально-

економічного розвитку, високим історико-культурним потенціалом, екологічними умовами та потребами 

охорони навколишнього природного середовища. [4] 

Основним джерелом фінансового забезпечення реалізації Стратегій є ДФРР. Кошти ДФРР 

спрямовуються на реалізацію програм  і проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам та 

завданнями, визначеними державною та регіональними стратегіями розвитку. 

ДФРР є бюджетною програмою, основним завданням якої є фінансова підтримка проведення 

регіональної політики держави шляхом фінансування проектів регіонального розвитку. В основі такого 

механізму лежить багаторівневий конкурсний відбір проектів на державному та місцевому рівнях, кошти яких 

розподіляють за певними визначеними критеріями для усіх громад. Коло поданих до фінансування проектів 

найрізноманітніше: від проектів з відновлення історичних пам’ятників до будівництва та ремонту шкіл, 

амбулаторій, доріг, спортивних майданчиків. 

Згідно ст. 24-1 Бюджетного кодексу України при складанні Бюджетної декларації та проекту 

державного бюджету України ДФРР визначається в обсязі не менше 1 % прогнозної величини доходів 

загального фонду проекту Державного бюджету на відповідний бюджетний період.[1] Однак протягом 2012-

2015 рр. встановлена норма не виконувалась, а з 2016 року щороку зупиняється законами про Державний 

бюджет України на відповідний рік розділом «Прикінцеві положення», що призводить до виділення коштів 

ДФРР у обсягах, менших ніж передбачено Бюджетним кодексом. 

Утім, оскільки обсяг коштів ДФРР затверджується саме законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік, цей нормативно-правовий акт є основним документом, що регулює формування джерел і 

обсягів фінансових ресурсів Фонду (уникаючи, таким чином, виконання норми в 1 % прогнозної величини 

доходів загального фонду держбюджету). [5, с.31 ] 

Для підвищення ефективності використання коштів ДФРР у 2017 р. додатковим джерелом 

фінансування ДФРР встановлено спеціальний фонд державного бюджету, при цьому фінансові ресурси, 

отримані ДФРР від спеціального фонду (2,5 млрд. грн.), у 2,5 раза перевищили відповідні обсяги надходжень із 

загального фонду (1 млрд. грн.). Однак,  фінансування ДФРР за рахунок спеціального фонду Державного 

бюджету не має гарантованих джерел наповнення. 

З 2015 року, коли було ухвалено нормативно-правову базу відбору та реалізації проектів і визначено 

порядок використання коштів з ДФРР [6, 7, 8], обсяги фінансування за рахунок коштів Фонду зростають, проте 

в структурі видатків державного бюджету України вони все ще менші, ніж визначено чинним законодавством 

(1 % прогнозного обсягу доходів загального фонду держбюджету на відповідний рік). 

Проведений аналіз затверджених обсягів ДФРР у 2015-2020 рр. засвідчує системні проблеми його 

фінансування та використання (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Динаміка обсягів фінансування ДФРР за 2015-2020 роки 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходи загального фонду державного 

бюджету України, млрд. грн. 
491,8 575,6 702,0 842,9 908,4 858,7 

Обсяги асигнувань ДФРР, млрд. грн. 2,9 3,0 3,5 6,0 7,17 4,9 

Використано коштів ДФРР (касові 

видатки), млрд. грн. 
2,4 2,7 3,1 3,8 5,5 4,4 

% використання регіонами коштів 82,3 93,1 88,5 63,3 76,7 89,8 

Обсяг нерозподілених регіонами коштів, 

млрд. грн. 
0,5 0,3 0,4 2,2 1,67 0,5 

Джерело:побудовано автором на основі показників Державного бюджету України [9-14] 

 

За період 2015-2020 рр. виділені асигнування ДФРР не використовувалися у повному обсязі. 

Найнижчий показник використання коштів бюджетних програм у 2018 році (63,3% до затверджених 

призначень), не розподілено регіонами 2,2 млрд. грн. У 2019 році на інвестиційні програми і проекти 

регіонального розвитку, що фінансуються коштами Фонду, у державному бюджеті первинно було передбачено 

7,67 млрд. грн. фактично виділено 7,17 млрд. грн., що склало 0,8% загальної суми доходів загального фонду 

бюджету. Обсяг нерозподілених за програмами та проектами регіонами коштів становив 1,67 млрд. грн., що є 

неефективним управлінням коштами ДФРР на центральному та місцевому рівнях. У 2020 р. на цю мету 

первинно передбачено 7,5 млрд. грн., фактично виділено 4,9 млрд. грн., з яких використано 4,4 млрд. грн., 

регіонами не розподілено 0,5 млрд. грн. Для порівняння, у 2015 році на видатки ДФРР було направлено 0,5% 

від надходжень до загального фонду Державного бюджету України. 

12 квітня 2021 року Уряд затвердив розподіл коштів державного бюджету на фінансування проектів 

ДФРР у 2021 році.  На фінансування інвестиційних регіональних проектів у державному бюджеті передбачено 

4,5 млрд. грн., із них розподілено наразі 4,3 млрд. грн. [15] Індикативний ДФРР у поточному році повинен 

скласти 9,3 млрд. грн. (не менше 1% доходів загального фонду). Однак під час розгляду бюджету на 2021 рік 

обсяг ДФРР зменшено до 4,5 млрд. грн., решту коштів перерозподілено на фінансування соціально-

економічних субвенцій.  

Кошти ДФРР спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у 

т. ч. проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток 



регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і 

відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях 

розвитку регіонів, а також на реалізацію проектів - переможців «Всеукраїнського громадського бюджету». На 

реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної 

інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, 

передбачається не менше 10% коштів ДФРР за кожним з таких напрямів, а на реалізацію проектів - переможців 

"Всеукраїнського громадського бюджету" - не більше 10% коштів ДФРР. [1] 

Для збалансування розвитку усіх регіонів країни, кошти ДФРР розподіляють між регіонами наступним 

чином: 80% коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідній області та Києві, і 20% – 

відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей 

показник менше 75% середнього показника по Україні). Розпорядником коштів ДФРР є Міністерство розвитку 

громад та територій України. 

Кожен проект повинен передбачати співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10% від його 

вартості. Серед затверджених до реалізації проектів переважають проекти соціального спрямування. Проектам 

економічного спрямування громади приділяють менше значення. Переважно вони зводяться до проектів з 

ремонту доріг. [16] 

Відомості про напрями використання коштів ДФРР у 2019-2020 рр. наведено у табл. 2  

 

Таблиця 2. 

Зведені відомості про напрями використання коштів ДФРР у 2019-2020 рр. 

2019 рік 2020 рік 

Напрями використання кількість 

проектів 

касові 

видатки 

ДФРР, млн. 

грн. 

% касових 

видатків 

ДФРР 

кількість 

проектів 

касові 

видатки 

ДФРР, млн. 

грн. 

% 

касових 

видатків 

ДФРР 

Освіта - всього 256 1948,1 35,5 230 233,6 51,1 

 у т.ч. ДНЗ 60 371,6 6,8 81 790,9 18,0 

          школи 196 1576,5 28,7 149 1442,7 33,1 

Водопостачання, 

водовідведення 
43 401,3 7,3 12 247,3 5,7 

Соціальний захист 5 28,3 0,5 3 10,7 0,2 

Дороги, транспортна 

інфраструктура 
46 551,2 10,0 16 198,5 4,5 

Культура 36 238,3 4,3 19 135,1 3,0 

Спорт 126 1032,6 18,8 107 942,2 21,7 

Охорона здоров’я 93 939,1 17,1 53 522,4 12,0 

ЦНАП, центри безпеки 

громадян 
21 160,2 3,0 6 51,6 1,1 

Інше 32 187,0 3,4 6 29,4 0,7 

Разом 658 5486,1 100 452 4370,9 100 

Джерело: побудовано автором на основі Звіту Рахункової палати [17] 

 

Аналіз проектів та обсяги фінансування коштів ДФРР у 2019-2020 роках показали, що здебільшого 

вони пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та добудовою об’єктів соціальної і 

комунальної інфраструктури – освіта (35,5% та 51,1% коштів відповідно), спорт (18,8% та 21,7%) та охорона 

здоров’я (17,1% та 12%), що сукупно становить 71,4% та 84,4% від загального обсягу касових видатків ДФРР 

відповідно. До переліку об’єктів включено лише незначну кількість об’єктів соціального захисту, транспортної 

інфраструктури культури. При цьому кошти направлялися на відтворення та розбудови мережі закладів 

соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, які перебувають у занедбаному стані. На 

прискорення економічного зростання регіонів та територій шляхом розбудови інфраструктури індустріальних 

парків та мережі технопарків, створення центрів підтримки бізнесу, нових робочих місць у сільській місцевості, 

кошти ДФРР не спрямовувалися. Тобто, один із найпрогресивніших механізмів фінансової підтримки розвитку 

регіонів фінансується не у повному обсязі, а відібрані проекти регіонального розвитку переважно 

спрямовувалися на розв’язання соціальних проблем. Не використовуються у повному обсязі і виділені із 

бюджету кошти фонду регіонами. (табл. 3) 

На виконання інвестиційних програм і проектів у 2019 році затверджені видатки в сумі 6896,3 млн. грн. 

(у т.ч. за загальним фондом – 5994,6 млн. грн., спеціальним фондом – 901,7 млн. грн.), використано 5486,1 млн. 

грн., або 79,6% виділених регіонам асигнувань. У 2020 році використано 4370,9 млн. грн., що становить 79,6% 

асигнувань, виділених регіонам. У цілому виконання бюджетних програм становило у 2019 році – 76,5%, у 2020 

році – 89,2% до затверджених призначень. [17] Найбільші обсяги ресурсів ДФРР за аналізований період 

виділено Донецькій (11,0% і 9,4% відповідно), Луганськй (6,6% і 4,7%) та Дніпропетровській (6,3% і 6,0%) 

областях. Три області України  отримали у своє розпорядження менше 2,5% коштів – Кіровоградська (1,8% 

щороку), Миколаївська (2,2% щороку) і Черкаська (2,4% і 2,3% відповідно). При цьому обсяг невикористаних 



коштів фонду становив 1683,9 млн. грн., або 20,4% затверджених призначень у 2019 році та 529,1 млн. грн., або 

10,8% затверджених призначень у 2020 році. 

У 2019 році найвищий рівень використання коштів ДФРР (понад 90%) досягнуто у шести регіонах 

України – у Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях та у м. Києві. 

Найнижчий рівень використання коштів у Полтавській (56,2%), Херсонській (57%) та у Одеській (58,4%) 

областях. У 2020 році рівень використання коштів ДФРР зріс до понад 90% у 15 регіонах. 

 

Таблиця 3 

Обсяги фінансування та використання коштів ДФРР регіонами у 2019-2020 рр., млн. грн. 

2019р. 2020р. 
№ 

з/п 
Регіон/ область затверд-

жено,  

касові 

видатки 

викон. 

% 

затверд-

жено 

касові 

видатки 

викон. 

% 

1 Вінницька 212,5 187,8 88,4 143,5 138,4 96,4 

2 Волинська 220,2 175,8 79,8 190,3 162,6 85,5 

3 Дніпропетровська 436,6 314,2 72,0 292,4 240,3 82,2 

4 Донецька 754,6 519,2 68,8 461,7 441,5 95,6 

5 Житомирська 259,8 214,1 82,4 216,8 202,0 93,1 

6 Закарпатська 267,2 234,2 87,6 184,6 169,1 91,6 

7 Запорізька 232,3 149,4 64,3 157,8 143,7 91,1 

8 Івано-Франківська 292,0 275,6 94,4 220,4 211,0 95,7 

9 Київська 235,6 152,3 64,7 166,6 145,2 87,1 

10 Кіровоградська 128,8 115,5 89,7 87,2 63,9 73,2 

11 Луганська 453,8 371,3 81,8 226,8 205,5 90,6 

12 Львівська 343,0 326,5 95,2 235,0 230,3 98,0 

13 Миколаївська 154,0 104,6 67,9 104,8 95,8 91,4 

14 Одеська 323,6 188,9 58,4 220,0 191,4 87,0 

15 Полтавська 190,7 107,2 56,2 129,7 128,3 98,9 

16 Рівненська 246,1 235,7 95,8 186,6 176,7 94,7 

17 Сумська 230,3 167,3 72,7 202,2 142,3 70,3 

18 Тернопільська 222,5 212,2 95,4 174,8 150,6 86,2 

19 Харківська 339,7 277,5 81,7 247,7 228,2 92,1 

20 Херсонська 207,5 118,1 56,9 183,7 159,2 86,6 

21 Хмельницька 269,2 266,7  99,1 216,2 204,9 94,8 

22 Черкаська 164,3 124,3 75,7 111,4 96,4 86,5 

23 Чернівецька 192,3 166,3 86,5 145,0 132,7 91,5 

24 Чернігівська 212,5 190,4 89,6 92,7 89,2 96,2 

25 м. Київ 307,3 291,1 94,7 275,0 222,0 80,7 

 Асигнування, не 

розподілені 

Мінрегіоном за 

проектами 

   27,1   

 Всього по Україні 6896,3 5486,1 76,5 4872,9 4370,9 89,2 

Джерело: побудовано автором на основі Звіту Рахункової палати [17] 

 

Аналіз обсягів фінансування та використання ДФРР свідчить про те, що головна мета видатків Фонду – 

підвищення конкурентоспроможності регіонів, їх економічного зростання, усунення регіональних 

диспропорцій у доступі населення до базових соціальних, комунальних та інших послуг – не досягнута у повній 

мірі. Затверджені проекти регіонального розвитку переважно спрямовувались на розв’язання нагальних 

соціальних проблем, на економічний розвиток регіонів спрямовувались лише одиничні проекти. Крім того мав 

місце несвоєчасний розподіл та неефективне використання коштів Фонду за інвестиційними програмами та 

проектами регіонального розвитку.   

Висновки з проведеного дослідження. Результати дослідження засвідчують, що в умовах дефіциту 

коштів державного та місцевих бюджетів для здійснення запланованих видатків розвитку ДФРР є додатковим 

джерелом фінансування економічного розвитку регіонів. Незважаючи на позитивні сторони від запровадження 

ДФРР,  у результаті аналізу виявлено проблеми фінансування вказаних проектів, а практика його 

функціонування потребує подальшого вдосконалення. До основних проблем можна віднести: 

– щорічне порушення норми, встановленої Бюджетним кодексом України щодо граничних обсягів 

ДФРР у межах 1% від загального фонду доходів державного бюджету України. ДФРР у державному бюджеті 

затверджується виходячи із бюджетних можливостей держави; 

– фінансування коштів ДФРР за рахунок спеціального фонду державного бюджету, який не має 

гарантованих джерел наповнення;  

– порушення термінів виділення коштів із державного бюджету розпорядникам коштів, унаслідок чого 

останні не встигають освоїти кошти ДФРР і змушені повертати їх до державного бюджету в кінці року. Аналіз 



обсягів фінансування та використання ДФРР показав, що у 2019 році виконання бюджетних програм склало 

76,5%, у 2020 році – 89,2% до затверджених призначень; 

– кошти ДФРР витрачаються на розв’язання поточних проблем, на економічний розвиток регіонів 

спрямовувались лише одиничні проекти, що не сприяє концентрації коштів на пріоритетних сферах 

регіонального розвитку. Пріоритетними у фінансуванні мають бути ті програми та проекти, які сприятимуть 

економічному зростанню регіонів та покращуватимуть інвестиційний клімат. 

 

Література. 

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 року URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення 25. 10. 2021) 

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного фонду регіонального 

розвитку» від 18.03.2015 р. №196 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text (дата 

звернення 25. 10. 2021) 

3. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: затв. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 р. №385 URL:  https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-

rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-

period-do-2020-roku/ (дата звернення 30. 10. 2021) 

4. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки : затв. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.08.2020 р. №695 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text 

(дата звернення 01. 11. 2021) 

5. Опарін В.М. Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання / В.М. 

Опарін, Н.Б.Пйонко // Фінанси України. – 7. – с.25-42 (дата звернення 25. 10. 2021) 

6. Наказ Мінрегіону від 14.04.2015 р. №74 “Про затвердження примірного Положення про регіональну 

комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку” URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-

fond-regionalnogo-rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-14-04-2015-r-tpro-

zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-regionalnu-komisiyu-z-otsinki-ta-provedennya-poperednogo-

konkursnogo-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regio/ (дата звернення 25. 10. 2021) 

7. Наказ Мінрегіону від 24.04.2015 р. № 80 “Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку” URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-

polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-24-

04-2015-r-pitannya-pidgotovki-otsinki-ta-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regionalnogo-rozvitku-shho-

mozhut-realizovuvatisya-za-rahunok-koshtiv-derzhavnogo-fond/ (дата звернення 25. 10. 2021) 

8. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку / затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. №196 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.04. 

2021 р. № 299) URL: https://ips.ligazakon.net/document/kp150196?an=179 (дата звернення 25. 10. 2021) 

9. Закон України Про Державний бюджет України на 2015 рік URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19#Text (дата звернення 01. 11. 2021) 

10. Закон України Про Державний бюджет України на 2016 рік URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021) 

11. Закон України Про Державний бюджет України на 2017 рік URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021) 

12. Закон України Про Державний бюджет України на 2018 рік URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021) 

13. Закон України Про Державний бюджет України на 2019 рік URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021) 

14. Закон України Про Державний бюджет України на 2020 рік URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text (дата звернення 30. 10. 2021) 

15. Ремонт та будівництво у регіонах. Як розподілили кошти ДФРР у 2021 році? 

https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/7/674704/ (дата звернення 30. 10. 2021) 

16. Державний фонд регіонального розвитку: гроші для розвитку чи проїдання? URL: 

https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/ (дата звернення 

01. 11. 2021) 

17. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку – звіт Рахункової палати URL: 

file:///D:/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%

20%D0%A0%D0%9F%202021.pdf (дата звернення 01. 11. 2021) 

 

References. 

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Budget Code of Ukraine”, available at: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (Accessed 25 Oct 2021). 



2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some 

issues of the State Fund for Regional Development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-

%D0%BF#Text (Accessed 25 Oct 2021). 

3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “State 

strategy of regional development for the period up to 2020’, available at:  https://www.minregion.gov.ua/napryamki-

diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-

regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2020-roku/ (Accessed 30 Oct 2021). 

4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “State 

strategy of regional development for 2021-2027”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-

%D0%BF#Text (Accessed 01 Nov 2021). 

5. Oparin, V.M. and Pionko, N.B. “State fund of regional development in the system of financial equalization”, 

Finansy Ukrainy, vol. 7, pp.25-42 (Accessed 25 Oct 2021). 

6. Ministry of Regional Development of Ukraine (2015), Order of the Ministry of Regional Development of 

Ukraine “On approval of the model Regulations on the regional commission for evaluation and preliminary competitive 

selection of investment programs and regional development projects that can be implemented at the expense of the state 

fund of regional development”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-

na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-

14-04-2015-r-tpro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-regionalnu-komisiyu-z-otsinki-ta-provedennya-

poperednogo-konkursnogo-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regio/ (Accessed 25 Oct 2021). 

7. Ministry of Regional Development of Ukraine (2015), Order of the Ministry of Regional Development of 

Ukraine “Issues of preparation, evaluation and selection of investment programs and regional development projects that 

can be implemented at the expense of the State Fund for Regional Development”, available at: 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-

rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-24-04-2015-r-pitannya-pidgotovki-otsinki-

ta-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regionalnogo-rozvitku-shho-mozhut-realizovuvatisya-za-rahunok-koshtiv-

derzhavnogo-fond/ (Accessed 25 Oct 2021). 

8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Procedure for 

preparation, evaluation and selection of investment programs and regional development projects that can be 

implemented at the expense of the state fund for regional development”, available at: 

https://ips.ligazakon.net/document/kp150196?an=179 (Accessed 25 Oct 2021). 

9. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine Zakon Ukrainy “About the State Budget of Ukraine 

for 2015”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19#Text (Accessed 01 Nov 2021). 

10. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2016”, 

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19#Text (Accessed 30 Oct 2021). 

11. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2017”, 

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#Text (Accessed 30 Oct 2021). 

12. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2018”, 

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19#Text (Accessed 30 Oct 2021). 

13. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2019”, 

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#Text (Accessed 30 Oct 2021). 

14. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2020”, 

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text (Accessed 30 Oct 2021). 

15. “Repair and construction in the regions. How were the funds of the State Fund for Rural Development 

distributed in 2021?”, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/7/674704/ (Accessed 30 Oct 2021). 

16. “State Fund for Regional Development: money for development or eating?”, available at: 

https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/ (Accessed 01 Nov 

2021). 

17. Accounting Chamber, Report of the Accounting Chamber “On the results of the audit of the efficiency of 

the use of funds of the State Fund for Regional Development”, available at: 

file:///D:/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%

20%D0%A0%D0%9F%202021.pdf (Accessed 01 Nov 2021). 

 

Стаття надійшла до редакції 16.11.2021 р. 


