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Шановний пане Андрію!

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального

розвитку Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш

запит на публічну інформацію від 14.10.2020 б/н щодо надання покрокового

алгоритму (формули) розподілу коштів державного фонду регіонального

розвитку (далі – ДФРР) у частині 20% коштів ДФРР між регіонами України та

який був доведений обласним та Київській міській державним адміністраціям

після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на

2020 рік» 13 квітня 2020 року та повідомляє.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про

Державний бюджет України на 2020 рік», який прийнято на засіданні Верховної

Ради України 13 квітня 2020 року, обсяг фінансування бюджетної програми

КПКВ 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку», головним

розпорядником якої є Міністерство розвитку громад та територій України, було

зменшено до 4 900 000 тис. гривень.

Таким чином, кошти передбачені у 2020 році після внесення змін до

державного бюджету у квітні 2020 року розподілено відповідно: за рахунок 80

% коштів ДФРР передбачено видатки в сумі 3 920,0 млн. гривень, за рахунок 20

% коштів ДФРР – 980 млн. гривень.

Мінрегіоном відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу здійснено

розподіл коштів ДФРР з урахуванням критеріїв, що визначені цією статтею

Бюджетного кодексу, а саме:

80 % коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у
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відповідному регіоні;

20 % коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку

регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в

розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75

відсотків середнього показника по Україні).

Також зазначаємо, що при розрахунку розподілу коштів державного

фонду регіонального розвитку використовувались останні дані, оприлюднені на

офіційному сайті Державної служби статистики, а саме – чисельність населення

за оцінкою на 01.02.2020 та валовий регіональний продукт у 2018 році.

Табличний розрахунок розподілу коштів ДФРР додається.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор Департаменту Надія БОНДАРЧУК

Подюк Юлія
Тел. 284-0-673
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