ІНФОРМАЦІЯ
щодо підготовки та подання для участі у відборі інвестиційних
програм і проектів, які претендують на реалізацію із
залученням коштів державного фонду регіонального розвитку
Нормативно-правова база, яка врегульовує питання державного фонду
регіонального розвитку:
1. Стаття 241 Бюджетного кодексу України «Державний фонд
регіонального розвитку»;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р.
№ 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»;
3. Наказ Мінрегіону від 24.04.2015 р. № 80 «Питання підготовки,
оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватись за рахунок державного фонду регіонального
розвитку».
Відповідно до вказаної нормативно-правової бази визначено ряд
основних вимог до участі у конкурсному відборі проектів і програм
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок зазначених
вище коштів:
1. Проект може бути розроблений місцевими і центральними
органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування;
2. Проект розробляється відповідно до форм, затверджених
Мінрегіоном України, в електронному та паперовому вигляді (наказ
Мінрегіону від 24.04.2015 р. № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватись за рахунок державного фонду регіонального розвитку);
3. Інвестиційний проект, який розробляється, має відповідати хоча
б одному з наступних критеріїв участі у відборі:
- відповідає завданням і пріоритетам, визначеним у Державній стратегії
регіонального розвитку, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на
період до 2020 року, затвердженій рішенням обласної ради від 17.10.2014 р.
№ 1401-32/2014 "Про Стратегію розвитку Івано-Франківської області на
період до 2020 року" та Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках
Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року, затвердженого
рішенням обласної ради від 26.06.2015. № 1680-37/2015 м. Івано-Франківськ
«Про план заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку ІваноФранківської області на період до 2020 року» (підтверджується витягом з
усіх вищезазначених документів з посиланням на № і назву завдання);
або
- впроваджується як інвестиційні проекти співробітництва
територіальних громад (відповідає Закону України «Про співробітництво

територіальних
громад»
та
підтверджується
договором
про
співробітництво територіальних громад, на території яких передбачається
реалізація проекту, завіреним у встановленому порядку);
або
- спрямований на підтримку добровільно об’єднаних територіальних
громад (відповідає Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» та спрямований на посилення інфраструктурної
спроможності об’єднаної громади, підтверджується рішенням обласної
ради «Про утворення об’єднаної територіальної громади», завіреним у
встановленому порядку).
4. Умови відбору проектів конкурсною комісією (усі умови
обов’язкові):
- для інвестиційних проектів, які передбачають будівництво,
реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів – наявність затвердженої у
встановленому законодавством порядку проектної документації (у додатках
до проекту додати копії зведеного кошторисного розрахунку вартості
проекту, звіт за результатами державної будівельної експертизи проекту,
рішення органу місцевого самоврядування чи наказ структурного підрозділу
місцевого органу виконавчої влади щодо затвердження документації
(відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 р. № 560 зі
змінами), довідку про категорію складності об’єкта будівництва);
- календарний план реалізації проекту становить від одного до трьох
років;
- забезпечення співфінансування проекту з місцевих бюджетів на рівні
не менше 10% від загального обсягу необхідних для реалізації проекту
коштів (підтверджується рішеннями органів місцевого самоврядування
щодо виділення коштів з місцевих бюджетів для співфінансування проекту);
- спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються
кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше
власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів
(підтверджується листом заявника, в якому зазначається інформація щодо
форми власності об’єкта, на який залучаються кошти фонду,
та
балансоутримувача (наявного чи потенційного).

