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Шановна пані Олена! 
 

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального 
розвитку Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) 
розглянув Ваше звернення від 05.03.2021 б/н щодо назви проектів та обсягу 

фінансування (загалом та окремо по проектах) по Дніпропетровській області за 
рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, та повідомляє.  

Відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України Мінрегіону щороку 
передбачаються кошти державного бюджету України за бюджетною програмою 
«Державний фонд регіонального розвитку».  

Державний фонд регіонального розвитку є фінансовим інструментом 
впровадження Державної стратегії регіонального розвитку та відповідних 
стратегій розвитку регіонів. Інвестиційні програми і проекти регіонального 
розвитку, які затверджуються до фінансування за кошти державного фонду 
регіонального розвитку, відбираються на конкурсних засадах.  

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами) та здійснюється з 
урахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 80 (із 
змінами) «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку». 

Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, 
що можуть реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами оцінки        
та відбору проектів.  
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За результатами попереднього конкурсного відбору інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Дніпропетровській 
області у 2021 році, Дніпропетровською облдержадміністрацією листом від 
03.03.2021 № 454/0/31-21 було направлено до Мінрегіону узагальнений перелік 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які запропоновано до 
фінансування у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку (перелік додається).  

З детальною інформацією про проекти регіонального розвитку, які 
реалізуються у 2021 році у Дніпропетровській області за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, Ви можете ознайомитися на 
відповідній сторінці онлайн-платформи Мінрегіону 
https://new.dfrr.minregion.gov.u 

 

Додатки: на 3 арк. у 1 прим.  
 

З повагою 

 

 

Директор Департаменту Надія БОНДАРЧУК 

 

 

 

Чернишева Олеся 
Тел. 284-0-545 
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