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Шановний пане Олександре!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства в межах компетенції опрацювало Ваш запит на публічну інформацію

(вх. Мінрегіону № ЗПІ-314 від 22.05.2019) та повідомляє наступне.

Стосовно виконання за 2018 рік Плану заходів з реалізації Державної

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (діла – Стратегія) та

звіту щодо оцінки результативності її реалізації у 2018 році згідно із

додатком 3, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від

11.11.2015 № 931.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики»

та постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931 (далі – постанова)

Мінрегіоном разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої

влади підготовлено звіт про результати моніторингу та оцінки результативності

реалізації державної регіональної політики у 2018 році, в рамках якого проведено

моніторинг реалізації у 2018 році Стратегії та плану заходів (додається).

В той же час згідно пункту 13 зазначеної постанови оцінка результативності

реалізації Стратегії та виконання плану заходів проводиться Мінрегіоном за

результатами виконання першого та другого етапів реалізації Стратегії через один

рік після завершення відповідного етапу. Перший етап реалізації Стратегії

завершився у 2017 році (План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821).

У 2018 році розпочався другий етап реалізації Стратегії (План заходів на 2018-

2020 роки з реалізації Стратегії, затверджений постановою Кабінету Міністрів
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України від 12.09.2018 № 733).

Таким чином, оцінку результативності реалізації Стратегії та виконання плану

заходів за 2018-2020 роки буде проведено до 15 квітня другого року, який настає

після завершення відповідного етапу реалізації Стратегії, як це передбачено

пунктом 15 зазначеної постанови.

Стосовно оцінки реалізації програм регіонального розвитку «Розвиток

туризму» та «Загальноукраїнська солідарність» за 2018 рік

За програмою регіонального розвитку «Розвиток туризму» у 2018 році

відбувалася реалізація 16 проектів. На 2018 рік на зазначені проекти було

передбачено 103 508,078 тис. грн., зокрема 97 796,794 тис. грн. з державного

бюджету, у той же час касові видатки склали 31 650,088 тис. грн., що становить

30% від загальної кількості коштів передбачених на реалізацію проектів у 2018

році.

За даною програмою три проекти знаходяться на фінальній стадії

впровадження, а саме:

- «Умань – туристична перлина України». Реконструкція площі Соборності в

м. Умань». За проектом використано 96% коштів від загальної вартості проекту,

проект реалізовано на 77%;

- «Умань – туристична перлина України». Розбудова та облаштування

туристичного об’єкту – Набережної Осташівського ставу в місті Умань.

Капітальний ремонт прибережної території Осташівського ставу». За проектом

використано 83% коштів від загальної вартості проекту, проект реалізовано на 45%;

- «Розбудова та облаштування туристичного об’єкту «Тясминський каньйон» в

м. Кам’янка, Черкаської області». За проектом використано 82% коштів від

загальної вартості проекту, проект реалізовано на 75%.

За програмою регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність» у

2018 році відбувалася реалізація 8 проектів регіонального розвитку. На 2018 рік на

зазначені проекти було передбачено 87 190,22 тис. грн., зокрема 83 984,62 тис. грн.

з державного бюджету, у той же час касові видатки склали 2 487,72 тис. грн., що

становить 3% від загальної кількості коштів передбачених на реалізацію проектів у

2018 році.

В активній фазі реалізації знаходяться два проекти: «Нові точки зростання для

сталого розвитку гірських територій Львівської області» та «Розробка інтегрованої

стратегії просторового розвитку територій уздовж державного кордону України та

Польщі».

Стосовно стану використання коштів ДФРР за 2018 рік

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» державний

фонд регіонального розвитку було затверджено в обсязі 6 млрд. гривень, з яких 4

млрд. гривень – кошти загального фонду, 2 млрд. гривень – кошти спеціального

фонду державного бюджету. Перелік інвестиційних програм і проектів

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з
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метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами

Державної казначейської служби станом на 1 січня 2018 року, затверджено

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 372-р (із

змінами). До вказаного розпорядження було включено 806 проектів із обсягом

фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 5,988

млрд. гривень. У 2018 році кошти державного фонду регіонального розвитку були

спрямовані розпорядникам нижчого рівня в обсязі 4,292 млрд. гривень.

Використання вказаних коштів станом на 01.01.2019 склало 3,799 млрд. гривень

(63,4 % від передбаченого обсягу коштів; 88,5 % від фактично профінансованого).

Відповідний рівень використання коштів пов’язаний з тим, що кошти державного

фонду регіонального розвитку за рахунок спеціального фонду державного бюджету

в обсязі 1,708 млрд. гривень не були профінансовані у зв’язку із відсутністю у 2018

році фактичного наповнення спеціального фонду бюджету за відповідним

напрямом. Інформація Державної казначейської служби щодо використання

коштів ДФРР у 2018 році додається.

Додатки:

звіт про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації

державної регіональної політики у 2018 році та додатки до нього, всього на 53 арк.

в 1 прим.;

інформація Державної казначейської служби щодо використання коштів

ДФРР у 2018 році на 134 арк. в 1 прим.

Т.в.о. державного секретаря І. КОРХОВИЙ

Бойко О.А.
Самсонюк Катерина
____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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