
Додаток 1 

ПЕРЕЛІК документів, 

які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

1. Реєстраційна картка програми і проекту регіонального розвитку за 

встановленою формою відповідно до наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 

№80 (із змінами). 
 

2. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які 

передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, 

капітальний ремонт, технічне переоснащення): 

- копія звіту за результатами експертизи проектів будівництва; 

- копія затвердженого зведеного кошторисного розрахунку; 

- копія акту (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної 

документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560); 

- документи щодо: 

форми власності; 

класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва; 

залишкової вартості об’єкта будівництва станом на 01.01.2021 (на 

початок бюджетного року). 

 

3. Для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва 

територіальних громад – копії договорів про співробітництво відповідно до 

Закону України «Про співробітництво територіальних громад». 

 

4. Для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних 

територіальних громад – копії рішень про утворення об'єднаної територіальної 

громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» 

 

5. Для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури – копія 

листа про погодження таких проектів Міністерством молоді та спорту 

України. 

 

6. Для проектів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних 

парків: 

- концепція індустріального парку; 

- копія рішення про створення індустріального парку; 

- копія витягу з наказу Мінекономіки про включення індустріального парку до 

реєстру індустріальних парків відповідно до статті 16 Закону України «Про 

індустріальні парки»; 

- копія договору між ініціатором створення та керуючою компанією про 

створення та функціонування індустріального парку. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19


7. Рішення місцевого органу самоврядування щодо співфінансування проекту 

з місцевого бюджету. 

 

Усі копії мають бути завірені в установленому порядку. 

 

Згідно з пунктом 6-1 порядку використання коштів ДФРР, затвердженого 

постановою КМУ від 18 березня 2015 року №196, замовники будівництва 

забезпечують під час розроблення проектної документації для реалізації 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пов’язані з 

будівництвом, обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

 

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з 

енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до 

державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний 

підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації та мати у складі 

проектної документації ПАСПОРТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
 

 
 

 


