ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ОСВОЄННЯ КОШТІВ
ІНФРАСТУКТУРНОЇ
СУБВЕНЦІЇ

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБВЕНЦІЙ ТА ШЛЯХИ ОСВОЄННЯ

• Цільове призначення субвенції – підтримка
формування інфраструктури ОТГ, що утворилися
відповідно до Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад».
• Кошти субвенції повинні використовуватись на
капітальні видатки, тобто видатки розвитку ОТГ,
а не на видатки споживання.
• Фінансування розвитку інфраструктури ОТГ з
державного бюджету здійснюється за умов розробки
органами місцевого самоврядування цільових
проектів.

Нормативно-правова база
• Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII “Про добровільне об’єднання територіальних
громад”
• Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 “Про порядок та
умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад”;
• Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 05.04.2016 № 82 «Про затвердження Форми проектної заявки на
проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 “Порядок затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи»;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 “Порядок
державного фінансування капітального будівництва»;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 “Про здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 750) «Порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів»;
• МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для розробників проектів інфраструктурного розвитку
об’єднаних територіальних громад

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРОЕКТІВ
• Проекти інфраструктурного розвитку ОТГ повинні спрямовуватися на:
• забезпечення рівності та гармонійності у розвитку населених пунктів, які
входять до складу ОТГ;
• підвищення якості обслуговування та забезпечення життєвих потреб
жителів населених пунктів ОТГ;
• формування обов’язкової доступності до послуг, що надаються громадою,
для жителів усіх населених пунктів ОТГ;
• повинні вирівнювати наявні інфраструктурні дисбаланси та диспропорції
між окремими населеними пунктами ОТГ;
• насамперед на ліквідацію найбільш проблемних питань у
інфраструктурному забезпеченні населених пунктів ОТГ;
• повинні використовувати інноваційні підходи, передові технології у
розбудові відповідної інфраструктурної складової, енергозберігаючі технології;
• повинні базуватися на чітких індикаторах розвитку відповідної сфери
життєзабезпечення, враховувати соціальну спрямованість передбачених
заходів та їх економічну віддачу

Спрямованість проекту
• соціально-економічна спрямованість проекту — оцінка прибутковості
проекту для кожного за його учасників: покращення якості життя у селі;
розвиток соціальної інфраструктури; покращення системи надання
медичних, освітніх послуг тощо, розвиток енергозберігаючих технологій та
покращення системи водопостачання, які супроводжуються зменшенням
витрат з місцевого бюджету на ???%, додатковими надходженнями до
місцевих бюджетів… та ін.
• інноваційна спрямованість
проекту полягає застосуванні,
вдосконаленні конкурентоздатних технологій, продукції або послуг, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва чи соціальної сфери:
наприклад: при будівництві об’єкту будуть використані новітні екологічні
будівельні матеріали, запроваджені енергозберігаючі технології, в школі
буде встановлено сучасне обладнанням, класи оснащені інтерактивними
дошками, комп’ютерні класи - сучасними комп’ютерами. З введенням
об’єкту в експлуатацію працівники школи матимуть можливість для
запровадження кращих вітчизняних інновацій в освітньому процесі на
новій сучасні базі.

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТІВ
(ПОСТАНОВА КМУ № 200)
•на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що
належать до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та
містобудівної документації), а саме:
•підвищення якості адміністративних послуг: створення центрів надання адміністративних
послуг, сучасних систем організації управління громадою - комунікаційних мереж, баз даних,
систем оповіщення населення;
•реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх
використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з
обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій;
•будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми
власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються
адміністративні, соціальні та інші послуги;
•закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних
засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної
рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення;
•будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів твердих побутових відходів
та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;
• , які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості
громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади.

Умови надання субвенції
• 1) спрямування субвенції на фінансування проектів
згідно з планом соціально-економічного розвитку
об’єднаної територіальної громади та відповідно до
напрямів, визначених у Порядку та умов, оформлених за
формою, встановленою Мінрегіоном, та календарний
план реалізації яких становить не більш як три роки;
• 2) погодження поданих виконавчими комітетами
міських,
селищних,
сільських
рад
об’єднаних
територіальних громад проектних заявок, оформлених
за формою, встановленою Мінрегіоном, спеціально
утвореною для їх розгляду при Мінрегіоні комісією;
• 3) наявність рішення відповідної сільської, селищної,
міської ради об’єднаної територіальної громади про
затвердження проектів та їх оприлюднення в місцевих
засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах.

РОЗПОДІЛ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СУБВЕНЦІЇ В ОТГ
ПРИКАРПАТТЯ
• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 №
200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад» ОТГ передбачені кошти 21,8623 млн.грн., а саме:
• - Печеніжинська ОТГ – 9,3849 млн. грн. (15 проектів);
• - Старобогородчанська ОТГ – 4,5641 млн. грн. (10 проектів);
• - Верхнянська ОТГ – 7,9133 млн. грн. (17 проектів).

Спрямування коштів передбачається на об'єкти комунальної
власності:
• Ремонт комунальних доріг;
• Облаштування НВК, ЦНАПів, будинків культури, амбулаторій;
• Будівництво дошкільних закладів, стадіонів.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

