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ВСТУП

Від часу виходу у світ першого видання «Регіональна політика : правове
регулювання. Світовий та український досвід» пройшло майже рік. За цей час
книга вже стала майже бібліографічною рідкістю.

Протягом минулого року команда авторів продовжувала займатися питан-
нями регіональної політики та регіонального розвитку. За цей час проаналізо-
вано низку регіональних стратегічних документів, вивчено практику підготов-
ки регіональних стратегій, здійснено детальний аналіз Державної стратегії
регіонального розвитку України, а головне, продовжено роботу над розроблен-
ням проектів нормативно-правових актів, які розвивають положення законо-
проекту «Про засади державної регіональної політики», вміщеного у поперед-
ньому виданні.

Заміна Президента та Уряду, що відбулася протягом 2010 року, зумовила
проголошення цілої низки різноманітних реформ в Україні: бюджетної, подат-
кової, пенсійної реформ, про які всі говорять, підготовку реформ трудового,
земельного законодавства, житлово-комунальної сфери. На цьому фоні протя-
гом року не було жодних ініціатив щодо зміни підходів до формування та реа-
лізації державної регіональної політики.

Зрозуміло, що такі реформи не можуть бути успішними та сприйнятими
людьми, якщо міжрегіональні диспропорції та суперечності між регіонами наро-
статимуть і тому рано чи пізно держава буде змушена повернутися до цієї теми.

Так і сталося. 24 січня 2011 року на Раді регіонів України Президент
України оголосив, що до переліку реформаторських пріоритетів на 2011 рік
слід віднести «Реформу управління регіональним розвитком…»

Президент у своїй промові також виступив у підтримку створення нового
фінансового інструмента реалізації державної регіональної політики –
Державного фонду регіонального розвитку.

Оскільки у попередньому видання мова йшла про європейський та укра-
їнський досвід правового регулювання формування та реалізації державної
регіональної політики, у тому числі про створення в різних країнах Європи
державних фондів регіонального розвитку, то після нових ініціатив
Президента України щодо реформ у сфері регіонального розвитку ми вирішили
підготувати нове видання «Регіональна політика : правове регулювання.
Світовий та український досвід. Видання друге, доповнене».

Як і перше видання, нова публікація складається з кількох логічних
частин: європейський досвід регіонального розвитку; нормативні акти різних
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держав у неофіційному перекладі; короткий огляд українського досвіду у
сфері нормативного забезпечення регіонального розвитку та державної регіо-
нальної політики; проекти українських нормативних актів у сфері державної
регіональної політики.

Друге видання містить цікаві, на наш погляд, матеріали щодо показників
регіонального розвитку в Україні, групування регіонів на основі їх економіч-
ної спроможності, рівня урбанізації, темпів зростання економіки.

У нову публікацію також додано низку проектів підзаконних актів, які під-
готовлені відповідно до узгодженого на кінець 2009 року проекту Закону
України «Про засади державної регіональної політики».

Звичайно, нові проекти нормативних актів можуть зазнати суттєвих змін
у разі зміни підходів до правового регулювання державної регіональної полі-
тики, передбачених проектом Закону «Про засади державної регіональної
політики», але, на наш погляд, це не так важливо. Головне, аби потенційні роз-
робники нового законодавства у сфері регіональної політики чи регіонального
розвитку мали перед собою логічні, взаємопов’язані розробки, що створюють
цілісне тло нового законодавства.

Важливо, що ця публікація вийде із друку в період, коли відповідні органи
виконавчої влади, посадові особи отримають відповідні доручення щодо роз-
роблення новітнього законодавства для регіонального розвитку.

Надані тут матеріали можуть стати корисними для всіх, хто займається чи
буде займатися такими важливими для держави та всього суспільства питання-
ми, як регіональний розвиток і згуртованість регіонів нашої України.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Що та ке ре гі о наль ний роз ви ток?
Роз ви ток по ля гає у здій снен ні змін на кра ще, заз ви чай у сен сі під ви щен ня

еко но міч но го, со ці аль но го, еко ло гіч но го доб ро бу ту та якос ті жит тя гро ма дян.
Роз ви ток виз на ча єть ся, пла ну єть ся та здій сню єть ся май же зав жди на рів ні

ці лих кра їн на ос но ві дер жав них ін вес ти цій них ре сур сів, яки ми заз ви чай роз -
по ряд жа ють ся за галь но дер жав ні мі ніс тер ства.

Уп ро довж пев но го ча су чи ма ло кра їн до пов ни ли цю ді яль ність більш ці -
лес пря мо ва ним ін ди ві ду аль ним під хо дом до кож но го ре гі о ну, на ма га ю чись
розв’яза ти кон крет ні ре гі о наль ні проб ле ми та ак тив но спів пра цю ва ти з гро ма -
дя на ми та ін сти ту ці я ми ре гі о ну. Крім то го, ба га то уря дів на ма га ють ся по ліп -
шу ва ти ко ор ди на цію всіх дер жав них ін вес ти цій на суб на ці о наль но му (заз ви -
чай ре гі о наль но му) рів ні для під ви щен ня їх ньої ді є вос ті. До то го ж різ ні
кра ї ни те пер час ті ше, ніж у ми ну ло му, ус ві дом лю ють, нас кіль ки різ ни ми мо -
жуть бу ти рів ні роз вит ку ре гі о нів, а от же, при ді ля ють біль ше ува ги усу нен ню
від по від них дис про пор цій. Усе це є прик ла дом ре гі о наль но го роз вит ку в дії.

На ві що пот рі бен ре гі о наль ний роз ви ток?
Ре гі о наль ний роз ви ток за сво єю сут тю є кон цеп ці єю еко но міч ною, а не

по лі тич ною чи ад мі ніс тра тив ною. У йо го рам ках вра хо ву єть ся вза єм ний
вплив еко но міч ної ді яль нос ті та ін тег ра ції рин ків на те ри то рі аль но)ге ог ра -
фіч ні об’єк ти.

Нам ві до мо з влас но го дос ві ду, що не всі те ри то рії чи ре гі о ни є од на ко во
по туж ни ми з еко но міч ної точ ки зо ру. Не всі во ни ма ють од на ко ві при род ні
ха рак те рис ти ки, кот рі роб лять їх при ваб ли ви ми для про жи ван ня, пра ці, здій -
снен ня ін вес ти цій то що. Не всі ре гі о ни ма ють од на ко ві еко но міч ні, со ці аль ні
чи еко ло гіч ні мож ли вос ті, які роб лять їх при ваб ли ви ми для здій снен ня гос по -
дар ської ді яль нос ті. Не всі ре гі о ни про су ва ють ся впе ред в од на ко во му тем пі:
еко но міч ний та со ці аль ний роз ви ток у де я ких ре гі о нах знач но по віль ні ший,
ніж в ін ших.

Пев ні ви ди гос по дар ської ді яль нос ті не мо жуть роз ви ва ти ся або здій -
сню ва ти ся на всіх те ри то рі ях, ос кіль ки де я кі те ри то рії ма ють об’єк тив ні пе -
ре ва ги або ва ди.

Від стань до рин ків та  дос туп ність ресурсів на ле жать до ос нов них фак то рів,
яки ми по яс ню єть ся від нос на прос то та роз вит ку гос по дар ської ді яль нос ті в де я -

5



ких ре гі о нах по рів ня но з реш тою. Вод но час у ре аль но му жит ті іс ну ють та кож
ін ші чин ни ки. Час то)гус то во ни є спад ком ми ну ло го: нап рик лад, ро біт ни ки, які
спе ці а лі зу ва ли ся на ро бо ті в од но му сек то рі, сти ка ють ся з від сут ніс тю будь)яко -
го по пи ту на свої на вич ки та свою про дук цію. Шир ше ко ло об’єк тив них при род -
них, люд ських, ор га ні за цій них і на віть куль тур них ре а лій час то оз на чає, що де -
я ким те ри то рі ям уда єть ся кра ще роз ви ва ти стій ку гос по дар ську ді яль ність, яка
ство рює на леж ні умо ви для жит тє ді яль нос ті та проц ві тан ня.

Іс нує кіль ка різ но ви дів проб лем, розв’язан ня яких має на ме ті ре -
гі о наль ний роз ви ток. Са ме ці проб ле ми дик ту ють низ ку прак тич них
мір ку вань, ви хо дя чи з яких уря ди кра їн Єв ро пи та сві ту, у то му чис лі й
Ук ра ї ни, ба жа ють здій сню ва ти по лі ти ку ре гі о наль но го роз вит ку.

В іс то рич но му кон тек сті ре гі о наль ний роз ви ток як за сіб роз вит ку
сфор му вав ся у двад ця то му сто річ чі. Біль шість уря дів – як со ці а ліс тич них,
так і ка пі та ліс тич них кра їн – на да ва ли пе ре ва гу «га лу зе во му» під хо ду до
роз вит ку на ос но ві за галь но на ці о наль них прог рам, кот рі заз ви чай ба зу ва -
ли ся на єди но му під хо ді для всі єї кра ї ни.

Ос кіль ки в 1950"х, а особ ли во в 1960"х ро ках, по ча ли за не па да ти ста рі
га лу зі про мис ло вос ті, чи ма ло уря дів у кра ї нах із со ці а ліс тич ною та рин ко -
вою еко но мі кою (у Спо лу че но му Ко ро лів стві, Шве ції, Бель гії, Ні меч чи ні, Іс -
па нії, Іта лії, Фран ції) по ча ли вжи ва ти без по се ред ніх за хо дів, спря мо ва них
на на дан ня під трим ки ці лим га лу зям про мис ло вос ті для спо віль нен ня чи
при пи нен ня їх ньо го за не па ду. Та ка по лі ти ка, як пра ви ло, вва жа ла ся «га лу -
зе вою», ос кіль ки приз на ча ла ся для кон крет них сек то рів (вуг ле ви до був но го,
ме та лур гій но го, тек стиль ної чи ав то мо біль ної про мис ло вос ті то що).

Із ча сом че рез низ ку мір ку вань, пов’яза них з ефек тив ніс тю та ре зуль -
та тив ніс тю та ких за хо дів, по лі ти ка ак тив ної фі нан со вої під трим ки кон -
крет них га лу зей заз на ла змін. У будь"яко му разі чин ні між на род ні уго ди
(на зра зок СОТ) об ме жу ють мож ли вос ті та кої під трим ки. На змі ну та кій по -
лі ти ці прий шли під хо ди, спря мо ва ні на «ре гі о наль ний роз ви ток». Ре гі о -
наль ний роз ви ток має на ме ті за до во лен ня шир шо го ко ла пот реб пев ної
те ри то рії (яка прий шла в за не пад або пе ре бу ває у ста ні пе рет во рень), а не
пот реб кон крет но го сек то ра і мен шою мі рою йо го ви роб ни чих цен трів.
Цей під хід по ля гає у фор му ван ні умов для роз вит ку ре гі о ну, а не в пря мо -
му «пі дій ман ні» кон крет них га лу зей.
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От же, на ці о наль на по лі ти ка під трим ки еко но мі ки пев ною мі рою поз -
бу ла ся га лу зе вої орі єн та ції, за ли ша ю чись при цьо му ду же важ ли вою в тих
сфе рах, де ри нок не го то вий до здій снен ня ін вес ти цій (сус піль на ін фра-
с трук ту ра, ос ві та, нав чан ня то що).

Ін стру мен ти ре гі о наль но го роз вит ку 
у кра ї нах Єв ро пи
У кра ї нах Єв ро пи мож на ви ді ли ти різ ні ін стру мен ти, спря мо ва ні на за)

о хо чен ня ре гі о наль но го роз вит ку.
I. Ос нов ним ін стру мен том ре гі о наль ної по лі ти ки май же зав жди є прог -

ра ма ін вес ти цій або роз вит ку – ба га то річ на прог ра ма, роз роб ле на від по -
від но до ло гі ки стра те гіч но го пла ну ван ня. Її мож на ро зу мі ти як сво є рід ну уго -
ду між різ ни ми дер жав ни ми ор га на ми, які бе руть участь у спіль но му
фі нан су ван ні і ко жен із кот рих по год жу єть ся зро би ти пев ний вне сок у ре а лі -
за цію прог рам ре гі о наль но го роз вит ку різ них ти пів. Са ме та ка мо дель із різ -
ним рів нем ус піш нос ті зас то со ву єть ся в Ні меч чи ні, Фран ції, Іта лії, а та кож у
рам ках влас ної по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку Єв ро пей сько го Со ю зу. Там,
де іс нує дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка, що має ком плек сний ха -
рак тер, ми, як пра ви ло, ба чи мо та кі ін вес ти цій ні прог ра ми для
кож но го ре гі о ну по всій кра ї ні.

II. На більш за галь но му рів ні вар то від зна чи ти, що в ба гать ох кра ї нах (на -
віть як що дис про пор ції між ре гі о на ми не є іс тот ни ми) пот ре ба в оп ти мі за ції та
на леж но му ви ко рис тан ні дер жав них ін вес ти цій зу мов лює не об хід ність по ліп -
шен ня ко ор ди на ції та си нер гії між ін вес ти ці я ми, що здій сню ють ся за ра ху нок
різ них дже рел фі нан су ван ня всі ма учас ни ка ми про це су роз вит ку – дер жа вою,
ре гі о наль ною та міс це вою вла дою на пев ній те ри то рії. Це мож на вва жа ти пев -
ною фор мою пла ну ван ня або ко ор ди на ції ре гі о наль но го роз вит ку.

III. Вод но час іс ну ють ін ші під хо ди до розв’язан ня ре гі о наль них проб лем.
У біль шос ті кра їн об ся ги фі нан со вої до по мо ги за за галь но на ці о наль ни ми
прог ра ма ми час то за ле жать від гос тро ти пев них проб лем (еко но міч них, со ці -
аль них, те ри то рі аль них) у де я ких ре гі о нах по рів ня но з реш тою – прик ла ди
та ких прог рам мож на по ба чи ти у кра ї нах Скан ди на вії, Ве ли кій Бри та нії,
Фран ції, Ні дер лан дах, Ні меч чи ні, Хор ва тії, Чесь кій Рес пуб лі ці, Бол га рії то що. У
де я ких кра ї нах ух ва лю ють ся спе ці аль ні прог ра ми, спря мо ва ні на під трим ку
кон крет них ре гі о нів («спе ці аль ні те ри то рі аль ні прог ра ми») – нап рик лад, гір -
ських або ос трів них ре гі о нів у Хор ва тії, ма ло на се ле них ре гі о нів у кра ї нах
Скан ди на вії то що.
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Кон ку рен тос про мож ність ре гі о нів
У про це сі ре гі о наль но го роз вит ку чи ма ла ува га при ді ля єть ся пи тан ню

кон ку рен тос про мож нос ті ре гі о ну.
Кра ї на або ре гі он змо жуть за без пе чи ти під ви щен ня рів ня еко но міч но го

та со ці аль но го доб ро бу ту й якос ті жит тя ли ше то ді, як що їм уда ва ти меть ся про -
да ва ти біль ше про дук тів та пос луг кра щої якос ті ін шим суб’єк там. Як що роз-
г ля ну ти де я кі ре гі о ни, ми по ба чи мо при чи ни, що за ва жа ють їм про да ва ти біль -
ше про дук тів чи пос луг або про да ва ти про дук ти та пос лу ги ви щої якос ті. На
пер ший пог ляд мо же ви да ти ся, що їм бра кує ін вес ти цій та ін вес то рів – лю дей,
які ма ють ка пі тал і го то ві вклас ти свої кош ти в роз бу до ву іс ну ю чих чи ут во -
рен ня но вих під при ємств. Од нак, чо му са ме їм бра кує ін вес ти цій і чо му в них
не має ін вес то рів? І чо му де я кі фак то ри за без пе чу ють за лу чен ня чи ут ри ман ня
біль шо го об ся гу ін вес ти цій, ніж ін ші?

Та ких фак то рів та при чин мо же бу ти чи ма ло: нев да ле ге ог ра фіч не
по ло жен ня що до рин ків, низь кий рі вень та ких фак то рів кон ку рен тос про -
мож нос ті, як на яв ність якіс ної, ква лі фі ко ва ної та ос ві че ної ро бо чої си ли,
брак у ре гі о ні ма лих про фе сій них ком па ній, здат них пос та ча ти ком по -
нен ти або ма те рі а ли, а та кож над то склад не ре гу ля тор не се ре до ви ще. Од -
ним із на йо че вид ні ших шля хів до за лу чен ня ін вес ти цій є під ви щен ня
при ваб ли вос ті ре гі о ну – по ліп шен ня дос ту пу зав дя ки під ви щен ню ква лі -
фі ка ції ро бо чої си ли, по ліп шен ня дос ту пу до ін фор ма ції, роз вит ку тран -
спор тних ме реж то що.

Іно ді проб ле му мож на розв’яза ти за ра ху нок роз ши рен ня та роз вит ку на -
яв них ви роб ни чих під при ємств. Тут мо жуть бу ти впро вад же ні та кі рі шен ня, як
нав чан ня ке рів ниц тва, на дан ня фі нан со вих ре сур сів на прий нят них умо вах,
за о хо чен ня спів пра ці між на у ко во)дос лід ни ми ін сти ту ці я ми та біз не сом для
під трим ки ін но ва цій. Са ме зав дя ки та ким за хо дам мож на під ви щи ти кон ку рен -
тос про мож ність ре гі о нів та під при ємств.

Роз ви ток під при єм ниц тва, а особ ли во роз ви ток ви роб ни чих під при ємств,
які про да ють свою про дук цію за ме жа ми ре гі о ну, є клю чо вим фак то ром у за -
без пе чен ні кон ку рен тос про мож нос ті ре гі о нів. Це доз во ляє спря му ва ти по тік
доб ро бу ту в ре гі он і збіль ши ти над ход жен ня до бюд же ту, пок ра щи ти ко му -
наль ні пос лу ги, роз ви ну ти роз дріб ну тор гів лю то що.

Про те са мо го ли ше роз вит ку під при єм ниц тва не дос тат ньо:
l по)пер ше, для за без пе чен ня та ко го роз вит ку слід звер ну ти ува гу на

умо ви для здій снен ня роз вит ку та ін вес ти цій за ме жа ми влас но го під -
при єм ства;
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l по)дру ге, ос кіль ки за без пе чен ня ре гі о наль ної кон ку рен тос про мож нос -
ті пе ред ба чає пе рет во рен ня ре гі о ну на міс це, де лю дям хо четь ся
жи ти, пра цю ва ти, вкла да ти кош ти або яке їм хо четь ся від ві -
ду ва ти, нам до во дить ся розв’язу ва ти ши ро ке ко ло не ли ше еко но міч -
них, а й со ці аль них та еко ло гіч них проб лем. Лю ди не за хо чуть жи ти в
ре гі о ні, де не має ба зо вих зруч нос тей: та кий ре гі он во ни по ки нуть за
пер шої ж мож ли вос ті, як що їм тра пить ся мож ли вість по ліп ши ти якість
сво го жит тя де ін де;

l по)тре тє (і це ціл ком уз год жу єть ся з по пе ред ні ми дво ма пун кта ми), не -
об хід но за без пе чи ти зба лан со ва ність роз по ді лу ре сур сів між еко но міч -
ни ми та со ці аль ни ми за хо да ми. Са мі ли ше за хо ди в со ці аль ній
сфе рі не зроб лять ре гі он кон ку рен тос про мож ним; біль ше то -
го, їх ні нас лід ки не бу дуть ста ли ми, як що в гос по дар ській
сфе рі не бу дуть ут во ре ні ре сур си, не об хід ні для їх ньо го фі -
нан су ван ня. Так са мо за ма ло й са мих ли ше за хо дів із роз вит ку під при -
єм ниц тва: нап рям ки здій снен ня ін вес ти цій дик ту ють ся ба гать ма при чи -
на ми, та й рі шень мо же бу ти ба га то, і во ни ма ють ура хо ву ва ти всі ре а лії
ре гі о ну, взя ті раз ом.

На пер шій хви лі ін дус трі а лі за ції, яка май же пов ніс тю бу ла пов’яза на з
си ро ви ною, кон ку рен тос про мож ни ми бу ли ті ре гі о ни, які ма ли ву гіл ля,
сталь або ін шу цін ну си ро ви ну. Са ме ту ди пе ре ті ка ли тру до ві та ін вес ти -
цій ні ре сур си. Про те у двад цять пер шо му сто літ ті на по то ки ін вес ти цій та
тру до вих ре сур сів впли ва ють та кож ін ші фак то ри.

Як що го во ри ти док лад ні ше, то ін вес ти ції те чуть ту ди, де на яв ні ви со -
ко я кіс ні тру до ві ре сур си, ство ре но спри ят ли ві умо ви для ве ден ня біз не су,
за без пе че но дос туп до пос та чаль ни ків то що. От же, ре гі о наль ні пе ре ва -
ги де да лі біль шою мі рою за ле жать не від то го, що «ле жить у зем лі»,
а від якос ті спів пра ці між людь ми, ефек тив нос ті їх ньої ро бо ти, а та -
кож від за галь ної дос туп нос ті та зруч нос ті ре гі о ну. Доб ре ор га ні зо -
ва ні та ін но ва цій ні ре гі о ни зав жди нав ча ють ся чо гось но во го, а їх ні уні -
вер си те ти впро вад жу ють ін но ва ції раз ом із ви роб ни чи ми під при єм ства ми,
то ді як їх ні міс та на да ють під трим ку та пос лу ги сіль ській міс це вос ті нав ко -
ло них. Якіс не пла ну ван ня, при єм не дов кіл ля, ви со ка якість жит тя, ви со -
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кий рі вень охо ро ни здо ров’я та ос ві ти, ста біль ність, вер хо вен ство пра ва,
про зо рість ді яль нос ті дер жав них ор га нів – усі ці фак то ри виз на ча ють кон -
ку рен тос про мож ність ре гі о ну, при ваб лю ю чи або виш тов ху ю чи но ві ін вес -
ти ції, або ут ри му ю чи вже здій сне ні ін вес ти ції.

Мо де лі по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку
Ве ли ка кіль кість ін стру мен тів ре гі о наль но го роз вит ку, які роз роб ле ні дер -

жав ни ми ор га на ми, мо жуть зас то со ву ва ти ся в різ ний спо сіб. То му пе ред роз -
роб ни ка ми дер жав ної по лі ти ки, які тво рять сис те му ре гі о наль но го роз вит ку,
від кри ва єть ся ці ла низ ка мож ли вос тей. Ниж че ок рес ле ні ос нов ні кон цеп ту аль -
ні та прак тич ні мож ли вос ті здій снен ня про це су «ре гі о наль но го роз вит ку».
Кож на з них має різ ні ва рі ан ти вті лен ня у жит тя. Не іс нує єди но го під хо ду до
здій снен ня «ре гі о наль но го роз вит ку»: де я кі з під хо дів мо жуть бу ти неп ра -
виль ни ми, але пра виль них шля хів зав жди є кіль ка.

ПоGпер ше, ре гі о наль ний роз ви ток сам по со бі не пов’яза ний з
ав то ма тич ною не об хід ніс тю ре фор му ван ня дер жа ви або її по лі тич -
них чи ад мі ніс тра тив них ін сти ту цій. Чи ма ло кра їн зап ро ва ди ли фор ми
«ре гі о наль но го роз вит ку», які фун да мен таль но не ви ма га ють сут тє вої мо ди фі ка -
ції сус піль них або дер жав них ор га нів, чи пе рег ля ду їх ніх пов но ва жень. Та кою,
як пра ви ло, але не зав жди, є си ту а ція в не ве ли ких кра ї нах – Ір лан дії, Нор ве гії,
Шве ції, Фін лян дії, Ні дер лан дах; та кою, при най мні до 1998 ро ку, бу ла во на й у
Ве ли кій Британії – скрізь іс ну ють фор ми втру чан ня на рів ні ре гі о нів (або без по -
се ред ньо з бо ку дер жа ви, або че рез міс це ві ін сти ту ції), але жод на з них не ви ма -
га ла про ве ден ня мас штаб них ре форм дер жав них ін сти ту тів.

Про це си ре гі о наль но го роз вит ку, що ма ють та кий ха рак тер, ми мо же мо
наз ва ти фун кці о наль ни ми, на від мі ну від по лі тич них та ад мі ніс тра -
тив них. Фун кці о наль ний ре гі о наль ний роз ви ток має на ме ті, го -
лов ним чи ном, еко но міч ний роз ви ток і мо же й не суп ро вод жу ва -
ти ся шир ши ми по лі тич ни ми про це са ми на зра зок де цен тра лі за ції
чи ре гі о на лі за ції дер жа ви. У прин ци пі, ті кра ї ни, кот рі в кон тек сті по лі ти -
ки ре гі о наль но го роз вит ку ЄС роз ро би ли пев ну фор му фун кці о наль но го ре гі о -
наль но го роз вит ку, за га лом не здій сню ва ли ні я ких ос но во по лож них ре форм
дер жав них ін сти ту тів.

Вод но час на прак ти ці іс ну ва ли ви пад ки, ко ли більш ши ро кі про це си де -
цен тра лі за ції або ре гі о на лі за ції дер жа ви (як пра ви ло, з по лі тич них або ін ших
не е ко но міч них мір ку вань) здій сню ва ли ся од но час но зі ство рен ням струк тур
ре гі о наль но го роз вит ку або в рам ках ство рен ня та ких струк тур. У та ких ви -
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пад ках час то здій сню єть ся пе рег ляд кон фі гу ра ції дер жав них ін вес ти цій (та
час від ча су по дат ко вих пов но ва жень), внас лі док яких фор му єть ся пев на ре гі о -
наль на по лі ти ка або на віть від бу ва єть ся ре гі о на лі за ція. Са ме це тра пи ло ся в
За хід ній Ні меч чи ні піс ля вій ни, Іс па нії піс ля 1981 р., Іта лії (у де да лі біль шо му
об ся зі піс ля 1970 р.), Бель гії (піс ля 1980 р.), Ве ли кій Бри та нії (піс ля 
1997 р.), Поль щі з 1999 р., Че хії з 2001 р. та, в пев ній мі рі, у Фран ції піс ля
1982 р. Де я кі з цих кра їн уже про во ди ли по лі ти ку фун кці о наль но го ре гі о наль -
но го роз вит ку в тій чи ін шій фор мі, як пра ви ло, на ос но ві ін шої ло гі ки, але пог -
либ ле не ре фор му ван ня дер жа ви ве ло до де цен тра лі за ції та ре гі о на лі за ції.

Поп ри це, здій снен ня ре гі о наль но го роз вит ку в су то еко но міч них/функці -
о наль них рам ках є ціл ком мож ли вим. Са ме так, у за галь них ри сах, виг ля дає си -
ту а ція в Ук ра ї ні.

За галь но на ці о наль ні та ре гі о наль ні за хо ди 
з роз вит ку
На віть як що за галь но на ці о наль на по лі ти ка з пли ном ча су де да лі мен ше

спи ра єть ся на га лу зе вий під хід, ос нов ні дер жав ні ін вес ти ції за ли ша ють ся за -
галь но на ці о наль ни ми.

Усі уря ди, що ма ють ре сур си, про су ва ють на ці о наль ні прог ра ми сус піль но -
го ін вес ту ван ня у ство рен ня клю чо вих умов для еко но міч но го роз вит ку тран -
спор ту (бу дів ниц тво до ріг), енер ге ти ки, за хис ту дов кіл ля то що. Май же в усіх
кра ї нах ці сфе ри є об’єк том ве ли чез них сус піль них ін вес ти цій, а дер жа ва є їх -
нім ос нов ним дже ре лом, ка та лі за то ром і сти му ля то ром роз вит ку.

Ба га то з цих по лі тик роз роб ля ють ся пе ре важ но цен траль ни ми ор га на ми
дер жав ної вла ди та ре а лі зу ють ся з ви ко рис тан ням ре сур сів дер жа ви; час то цим
опі ку ють ся дер жав ні ор га ни, але іно ді ре а лі за ція ці єї по лі ти ки де ле гу єть ся (міс -
це вим чи ре гі о наль ним) ор га нам вла ди, які здій сню ють її від іме ні дер жа ви.

На прак ти ці це оз на чає, що на віть як що по лі ти ка та прак ти ка ре гі о наль но го
роз вит ку роз ви ва єть ся, то іс нує во на по руч із на ба га то мас штаб ні ши ми за галь но -
на ці о наль ни ми ін вес ти цій ни ми прог ра ма ми, спря мо ва ни ми на на ці о наль ний роз -
ви ток і на ці ле ни ми на ви ко рис тан ня шир шо го ко ла чин ни ків роз вит ку1.

Од ним із клю чо вих пи тань, які пот ре бу ють розв’язан ня в си ту а ції, що
скла ла ся, є пи тан ня пред ме та су то на ці о наль них ін вес ти цій них прог рам або
су то ре гі о наль них чи міс це вих ін вес ти цій них прог рам. Хо ча за ко ни та ін ші
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нор ма тив ні до ку мен ти мо жуть до по мог ти у розв’язан ні цьо го пи тан ня, зав жди
за ли ша єть ся пев ний прос тір для ма нев ру. Зреш тою, най кра ще спраць о вує
прак тич ний прин цип: де я кі ви ди за хо дів, їх ній об сяг та ха рак тер ло гіч ні ше
впи су ють ся в ді яль ність ре гі о наль них або міс це вих ор га нів, ніж ор га нів за -
галь но дер жав них.

Спів пра ця за ці кав ле них сто рін у ре гі о ні за ра ди 
ре гі о ну – шлях до ус піш но го ре гі о ну
Ос нов ним ре сур сом будь)яко го ре гі о ну є йо го гро ма дя ни, ін сти ту ти та

спів пра ця між ни ми. Цей чин ник міг ма ти мен шу ва гу в ми ну ло му, але сьо год ні
він є клю чем до ус піш но го май бут ньо го.

Уп ро довж ба гать ох ро ків у піс ля во єн ній За хід ній Єв ро пі та в ін ших ре гі о -
нах зав дан ня сти му лю ван ня еко но міч но го роз вит ку ре гі о ну за ле жа ло пе ре -
важ но від ін стру мен тів по лі ти ки, кот рі спи ра ли ся на ек зо ген ні (зов ніш ні),
а не ен до ген ні (внут ріш ні) чин ни ки. При цьо му уря ди на ма га ли ся
впли ва ти на мо де лі ін вес ту ван ня, про по ну ю чи піль ги та гран ти, аби спря му ва -
ти ін вес ти ції в пев ні ре гі о ни. Во ни на ма га ли ся втру ча ти ся у спра ви ре гі о нів та
сти му лю ва ти роз ви ток «зго ри вниз». Та кий під хід ши ро ко зас то со ву вав ся на
прак ти ці в 1950, 1960 та 1970)х ро ках і за ли ша єть ся до реч ним.

Од нак йо го біль ше не вва жа ють дос тат нім, при най мні, в біль -
шос ті кра їн Єв ро пи. Дос від по ка зує, що ус піш ни ми ста ють ті ре гі о ни, які
вда ло роз ви ва ють влас ну внут ріш ню спро мож ність та по ліп шу ють ті внут ріш ні
умо ви, які впли ва ють на ін вес ти ції та під три му ють їх. Під внут ріш ні ми ми ро -
зу мі є мо ті пов но ва жен ня, спро мож ність, ком пе тен ції та нап рям ки ді яль нос ті,
які офі цій но чи прак тич но мо жуть здій сню ва ти ся міс це ви ми або ре гі о наль ни -
ми за ці кав ле ни ми сто ро на ми. Ця спро мож ність та умо ви час то пов’яза ні з тим,
як са ме ре гі он виз нає та розв’язує свої проб ле ми, як він на ма га єть ся розв’язу -
ва ти їх та ви ко рис то ву ва ти дос туп ні мож ли вос ті, нап рик лад, у сфе рі ос ві ти та
нав чан ня, ма ло мас штаб но го роз вит ку, вдос ко на лен ня імід жу та мар ке тин гу
ре гі о ну. Розв’язан ня де я ких проб лем не зав жди ви ма гає знач них сум кош тів,
як що ре гі о наль ні (та міс це ві) за ці кав ле ні сто ро ни, спів пра цю ю чи один з од -
ним, мо жуть щось ро би ти, при най мні, з точ ки зо ру іні ці ю ван ня про це су роз -
вит ку. Як пра ви ло, пер ши ми кро ка ми цьо го про це су є пар тнер ство ре гі о наль -
них та міс це вих кіл, яке ба зу єть ся на ос но ві спіль но го ро зу мін ня си ту а ції та
ба чен ня нап рям ків її змі ни.

Час то)гус то іс ну ють ос нов ні ін сти ту ти (асо ці а ції, гро мад ські ор га ні за -
ції то що), які за без пе чу ють та ке ро зу мін ня, то му пот ре би у ство рен ні ве ли -
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ких но вих ін сти ту тів не має. У цен трі ува ги під час здій снен ня цих пер ших
кро ків пе ре бу ва ють про це си мо бі лі за ції, нав чан ня, роз бу до ви по тен ці а лу, а
та кож на ма ган ня «за лу чи ти лю дей», «зро би ти хоч щось» та роз вер ну ти в
про ти леж ний бік цикл зас тою, за не па ду та, по де ку ди, від чаю. Іно ді та кі
кро ки мо жуть пе ред ба ча ти «лег ке» зміц нен ня міс це вих або ре гі о наль них
ін сти ту тів.

Са ме це й ма єть ся на ува зі під тер мі ном «вис хід ний роз ви ток» або «роз ви -
ток зни зу вго ру»: мо ва йде про мо бі лі за цію зу силь на се лен ня та ін сти ту цій
пев ної міс це вос ті чи ре гі о ну, які нас прав ді за ці кав ле ні в йо го ус піш нос ті. Як що
во ни ви яв ля ти муть па сив ність, то про цес роз вит ку ус піш ним не ста не. Та ким
чи ном, ре гі о наль ний роз ви ток пе ред ба чає впро вад жен ня у прак тич ну ді яль -
ність прин ци пів пар тнер ства, ін фор му ван ня, кон суль та цій та за лу чен ня зу силь
гро ма дян для більш пер спек тив но го май бут ньо го.

Ре гі о наль ний роз ви ток на прик ла ді но вих 
чле нів Єв ро со ю зу
Ре гі о наль ний роз ви ток, особ ли во по лі ти ка та нор ма тив на ба за ре гі о наль -

но го роз вит ку в ЄС, став пред ме том пос тій ної ево лю ції та адап та ції, що від по ві -
дає пот ре бам струк тур них змін у кра ї нах, по лі ти ці ЄС та ви мо гам са мих ре гі о -
нів. Особ ли во ці ка вим для Ук ра ї ни тут мо же бу ти дос від кра їн – но вих чле нів
ЄС, на ко пи че ний за той пе рі од, ко ли во ни бу ду ва ли пра во ву, ін сти ту цій ну та
ім пле мен та цій ну ба зу для ре гі о наль но го роз вит ку.

Ана лі зу ю чи прак ти ку уп рав лін ня та ре а лі за ції ре гі о наль но го роз вит ку у
ЄС, ми по вин ні вра хо ву ва ти та ке.

l Біль шість ста рих чле нів ЄС ма ють дов гу іс то рію по лі тич ної та фіс каль ної
де цен тра лі за ції. От же, їх ні ін сти ту цій ні та люд ські ре сур си для уп рав -
лін ня по лі ти кою та фі нан со ві за со би для ре а лі за ції по лі ти ки на міс це -
во му рів ні знач но по туж ні ші.

l Іс ну ють сис те ми пла ну ван ня на ці о наль но го рів ня з чіт ко ско ор ди но ва -
ни ми струк тур ни ми/га лу зе ви ми опе ра цій ни ми пла на ми.

l Мож ли вос ті вря ду ван ня, уп рав лін ня та ре а лі за ції по лі ти ки ре гі о наль но -
го роз вит ку ду же роз ви не ні.

l Іс нує доб ре роз ви не на бан ків ська сис те ма, по єд на на з чіт ки ми пра ва ми
влас нос ті на зем лю/май но (ка дас тром), що оз на чає, що по зи ко ві кош ти
от ри ма ти лег ше. Є та кож по туж ні аген тства ре гі о наль но го роз вит ку
(АРР), аген ції, які на да ють пос лу ги для біз не су, та дос від че ні спе ці а ліс ти
з ре гі о наль но го роз вит ку, спос те рі га чі та «на да ва чі ді ло вих пос луг». Це
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оз на чає, що на міс це во му рів ні є дос від че ні суб’єк ти, кот рі мо жуть ви ко -
ну ва ти ви щез га да ну по лі ти ку.

l Фі нан со ві ін стру мен ти на під трим ку ре гі о наль ної по лі ти ки чіт ко виз -
на че ні, ді є ві та доб ре за без пе че ні ре сур са ми. Це зок ре ма уря до ва мак ро -
е ко но міч на по лі ти ка і мік ро е ко но міч ні сти му ли; струк тур ні фон ди ЄС та
іні ці а ти ви Єв ро пей ської ко мі сії із за без пе чен ня спіль но го фі нан су ван -
ня; Єв ро пей ський ін вес ти цій ний банк (ЄІБ) та йо го різ но ма ніт ні ін стру -
мен ти, що за без пе чу ють на дан ня по зи ко вих кош тів, під трим ку ак ці о нер -
но го ка пі та лу, га ран тії то що.

Про те ук ра їн ським по лі ти кам слід бу ти обе реж ни ми й не ки да ти ся не гай -
но прий ма ти струк ту ри та про це си дер жав)чле нів ЄС. Кра щи ми зраз ка ми для
Ук ра ї ни є дер жа ви)кан ди да ти, і ба га то з ре ко мен да цій, на ве де них у цьо му до -
ку мен ті, вип ли ва ють з їх ньо го дос ві ду. Про те тут тре ба ви яв ля ти обе реж ність.

Хо ча но ві дер жа ви)чле ни та кож пе ре бу ва ють на ета пі со ці аль но)еко но -
міч но го пе ре хо ду, не всі во ни по ча ли з ті єї по зи ції, що Ук ра ї на, як що вес ти мо -
ву про умо ви ур ба ні за ції, струк ту ру еко но мі ки та об сяг дер жав них до хо дів. Ці
кра ї ни (зок ре ма Поль ща, Угор щи на та Че хія) ма ли без по се ред ні кор до ни з ЄС
ще з 1970)х ро ків і от ри ма ли знач ний об сяг пря мих іно зем них ін вес ти цій та
кош тів на тран скор дон не спів ро біт ниц тво (ТКС). Крім то го, но ві дер жа ви)чле -
ни та кра ї ни)кан ди да ти ко рис ту ва ли ся ду же знач ни ми фі нан со ви ми ре сур са -
ми (по над 1 млрд єв ро на рік) у рам ках прог рам, які пе ре ду ва ли струк тур ним
фон дам (ІСПА та САПАРД), кош та ми, що на да ва ли ся за прог ра мою ФАРЕ, і прог -
ра ма ми, які охоп лю ва ли кіль ка кра їн, та з ран ньо го ета пу бра ли участь у прог -
ра мах, приз на че них для дер жав)чле нів. Во ни та кож ма ли дос туп до кре дит них
кош тів ЄБРР, Сві то во го бан ку та двос то рон ніх до но рів, спря мо ва них на під три -
ман ня ве ли ко мас штаб них про ек тів роз вит ку ін фрас трук ту ри.

От же, мас штаб роз роб лен ня по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку та очі ку -
ван ня, які на да ють ся їй в Ук ра ї ні, по вин ні бу ти на ба га то більш ін тро вер тив ни -
ми (або ін трос пек тив ни ми), ніж по лі ти ка та за хо ди, зап ро вад же ні но ви ми дер -
жа ва ми)чле на ми ЄС або кра ї на ми)кан ди да та ми на вступ до ЄС.

Ці лі по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку
Ре гі о наль на по лі ти ка всіх но вих дер жав)чле нів ЄС ґрун ту єть ся на тра ди -

цій них під хо дах до ре гі о наль но го роз вит ку, спря мо ва них на менш роз ви не ні
пе ри фе рій ні ре гі о ни і на ре гі о ни, що пе ре жи ва ють силь не па дін ня про мис ло -
во го ви роб ниц тва. По лі ти ка ре гі о наль но го роз вит ку та ко го ти пу бу ду єть ся на
по нят ті «со ці аль ної спра вед ли вос ті».
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Виз на чен ню при чин проб лем роз вит ку і при чин пос тій но го па дін ня со ці -
аль но)еко но міч но го ста ту су цих ре гі о нів при ді ля єть ся не дос тат ньо ува ги.
Біль шість цих кра їн ви рі ши ли по бу ду ва ти сис те му фі нан со во го сти му лю ван ня
від ста ю чих ре гі о нів і те ри то рій, кот ра, як ви я ви ло ся зго дом, не змог ла за без пе -
чи ти ефек тив ного ви ко рис тан ня за лу че них кош тів. Це ха рак тер но і для Єв ро -
пей сько го Со ю зу – вар то по ди ви ти ся «Звіт про гур ту ван ня» ЄС, де від кри то за -
яв ле но, що по лі ти ка, спря мо ва на на змен шен ня ре гі о наль них від мін нос тей,
ви я ви ла ся не е фек тив ною.

Пос тає пи тан ня: на що має бу ти орі єн то ва на по лі ти ка ре гі о наль но го роз -
вит ку – на ви рів ню ван ня дис ба лан сів чи на під ви щен ня ефек тив нос ті роз вит -
ку кра ї ни?

Ґрун ту ю чись на зві тах і оцін ках, ек спер ти ствер джу ють, що по лі ти ка ре -
гі о наль но го роз вит ку ство рює се ре до ви ще для со ці аль но)еко но міч но го зрос -
тан ня ре гі о нів на ос но ві ефек тив но го ви ко рис тан ня ре сур сів, по тен ці а лу і по -
туж нос тей.

От же, по лі ти ка ре гі о наль но го роз вит ку має вра хо ву ва ти ти по ло гію ре гі о -
нів і пе ред ба ча ти на дан ня під трим ки й до по мо ги в ефек тив но му по єд нан ні
під хо дів до ре гі о наль но го роз вит ку, пов’яза них із по лі цен трич ним і орі єн то ва -
ним на по лю си зрос тан ня/аг ло ме ра цію ас пек том, та зво рот ну сти му ля цію міст
на пе ри фе рії, зок ре ма за без пе чен ня дос туп нос ті дер жав них пос луг.

Це не оз на чає, що слід пов ніс тю іг но ру ва ти ін те ре си менш роз ви не них те -
ри то рій, а оз на чає пом’як шен ня тих від мін нос тей та при чин, які мо жуть на зав -
жди вик ри ви ти по тен ці ал роз вит ку деп ре сив них або від ста лих ре гі о нів. Це
має бу ти од ні єю з чіт ко пос тав ле них ці лей ре гі о наль ної по лі ти ки та ме тою на -
ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку, яка пе ред ба ча ти ме спе ці аль ні
пом’як шу ю чі ме ха ніз ми й за хо ди, го лов ним чи ном що до роз бу до ви спро мож -
нос ті для ефек тив но го ви ко рис тан ня ре сур сів.

Но тат ки що до прин ци пів по лі ти ки 
ре гі о наль но го роз вит ку
l Прин ци пи спра вед ли вос ті та со ці аль но го за лу чен ня дик ту ють, щоб

лю ди не пот рап ля ли у не ви гід не ста но ви ще че рез те, що во ни на ро ди ли -
ся в то му чи ін шо му міс ці.

l За прин ци пом суб си ді ар нос ті на на ці о наль но му рів ні ви ко ну ють ся ли -
ше ті фун кції, які не мо жуть бу ти з біль шою ефек тив ніс тю та ді є віс тю ви -
ко на ні на ниж чо му рів ні. На прак ти ці це оз на чає, що пла ну ван ня, скла -
дан ня прог рам, ви ко нан ня та уп рав лін ня під трим кою ре гі о наль но го



роз вит ку по чи на єть ся на ре гі о наль но му й міс це во му рів нях, при чо му
шля хом ко ор ди ну ван ня, до сяг нен ня кон сен су су та про це су роз ста нов ки
прі о ри те тів, ре зуль та том чо го є ба га то річ ний прог рам ний до ку мент на -
ці о наль но го рів ня. Є ще один ви мір цьо го прин ци пу: пе ре ко нан ня в то му,
що пов но ва жен ня на прий нят тя рі шень по вин ні де ле гу ва ти ся на най -
більш від по від ний рі вень оз на чає, що гро ма ди ма ють пра во бра ти на се бе
від по ві даль ність за влас не со ці аль но)еко но міч не май бут нє.

З та кої точ ки зо ру цей прин цип по єд ну єть ся з прин ци пом роз ши рен ня
прав і мож ли вос тей, згід но з яким де ле гу ван ня пов но ва жень/де цен тра лі за -
ція/пря ма де мок ра тія є «доб ри ми ре ча ми», то му що во ни роз ши рю ють пра ва і
мож ли вос ті міс це вих гро мад. При пу щен ня, яке ле жить в ос но ві прин ци пів суб -
си ді ар нос ті та роз ши рен ня прав і мож ли вос тей, по ля гає в то му, що міс це ві
меш кан ці кра ще, ніж цен траль ний уряд, зна ють по тен ці ал сво го ре гі о ну, більш
від да ні спра ві до сяг нен ня ре зуль та ту та здат ні йо го до сяг ти.

l Прин цип ефек тив нос ті пе ред ба чає, що неб ла го по луч ні ре гі о ни ма ють
не га тив ний вплив на на ці о наль ну еко но мі ку. Мо бі лі за ція ро бо чої си ли,
ка пі та лу та зем лі збіль ши ла б на ці о наль ний ВВП, а та кож пок ра щи ла б рі -
вень жит тя у деп ре сив них ре гі о нах. Є та кож по тен ці ал для під ви щен ня
за галь ної кон ку рен тос про мож нос ті на ці о наль ної еко но мі ки. Це зу мо вить
збіль шен ня до хо дів дер жав но го бюд же ту (по дат ко вий при бу ток з фі зич -
них осіб/по да ток на при бу ток під при ємств/по да ток на до да ну вар тість)
та змен шен ня по пи ту на дер жав ні ви дат ки (змен шен ня об ся гів вип лат із
со ці аль но го за без пе чен ня то що). Неб ла го по луч ні ре гі о ни та кож мо жуть
спри чи ня ти пе ре ван та же ність (ще од на фор ма не е фек тив нос ті). Як -
що між ре гі о на ми іс ну ють знач ні дис про пор ції, то пев ні те ри то рії, ско ріш
за все, роз ви ва ти муть ся швид ко, за лу ча ю чи не су мір ну час тку ін вес ти цій
та всмок ту ю чи над ли шок ро бо чої си ли із слаб ших ре гі о нів. Це, у свою
чер гу, мо же ство ри ти під ви ще ний по пит на пос лу ги (до ро ги/ка на лі за -
цію/шко ли/жит ло/лі кар ні то що) в ус піш них ре гі о нах.

Як що уряд на ма га єть ся ви рі ши ти цю проб ле му шля хом збіль шен ня про по -
зи ції (нап рик лад, бу ду ю чи біль ше шкіл), це, як пра ви ло, ство рює нес кін чен ну
спі раль – роз ви ну ті мож ли вос ті прос то при вер та ють усе біль ше й біль ше лю -
дей, че рез що да на те ри то рія зреш тою пе ре пов ню єть ся, то ді як здат ність уря ду
збіль шу ва ти про по зи цію не є без меж ною.

Ре гі о наль на по лі ти ка/роз ви ток мо же змен ши ти пе ре ван та же ність шля -
хом пе ре о рі єн та ції по пи ту на те ри то рії, де ще є по туж нос ті, кот рі ви ко рис то ву -
ють ся не пов ною мі рою.
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Над мір на кон цен тра ція еко но міч но го роз вит ку на од ній те ри то рії та кож
під ви щує ін фля цій ні тис ки (які є ще од ні єю фор мою не е фек тив нос ті) на
про по зи цію ро бо чої си ли, рин ки жит ла то що.

Мо же зда ти ся, що ці со ці аль ні та еко но міч ні прин ци пи є вза єм но під три -
му ю чи ми. У де я ко му від но шен ні так во но й є: ад же пок ра щен ня ре гі о наль них
еко но міч них по каз ни ків під ви щить якість жит тя в ре гі о ні.

Про те у фор му ван ні ре гі о наль ної по лі ти ки іс нує нап ру же ність між со ці -
аль ни ми (спра вед ли вість/со ці аль не за лу чен ня/де мок ра тія) та еко но міч ни ми
(ефек тив ність/кон ку рен тос про мож ність) ар гу мен та ми.

Во ни мо жуть ма ти різ ні ці лі, ін стру мен ти по лі ти ки та ча со ві рам ки. Нап -
рик лад, як що ці лі по ля га ють в усу нен ні еко но міч ної не е фек тив нос ті, то уряд,
імо вір но, прий ме низ хід ний ме тод, зо се ред жу ю чись біль ше на пи тан нях,
пов’яза них із біз не сом і рин ком пра ці, на го ло шу ю чи на швид кос ті та не гай ній
від да чі від ін вес ти цій. Ві ро гід ність пе ре да чі роз ши ре них фіс каль них пов но ва -
жень міс це вим ор га нам вла ди мен ша. За об ста вин, де ре сур си об ме же ні, уряд
мо же праг ну ти до кон цен тра ції об ме же них кош тів, а не до роз по ро шен ня їх між
міс це ви ми ор га на ми. Як що ж зав дан ня більш орі єн то ва ні на спра вед ли вість, со -
ці аль не за лу чен ня й де мок ра тію, то, ймо вір но, зас то со ву ва ти меть ся вис хід ний
ме тод, який пе ред ба чає роз ши рен ня прав і пов но ва жень міс це вих ор га нів вла -
ди, їх нє нав чан ня, де цен тра лі за цію уп рав лін ня фі нан са ми та на дан ня пос луг,
під ви щен ня якос ті ос ві ти, охо ро ни здо ров’я та кад ро вих ре сур сів.

l Суб си ді ар ність. У пла ну ван ні, уп рав лін ні, ви ко нан ні, мо ні то рин гу та
оцін ці за хо дів на під трим ку ре гі о наль но го роз вит ку на ці о наль ні ор га ни
вла ди ви ко ну ва ти муть ли ше ті дії, які не мо жуть бу ти ефек тив ні ше та ді -
є ві ше ви ко на ні на ниж чо му рів ні.

l Прог ра му ван ня. Всі за хо ди, прог ра ми та під прог ра ми на під трим ку ре -
гі о наль ної по лі ти ки роз роб ля ють ся та ви ко ну ють ся від по від но до до ку -
мен тів із пла ну ван ня, які роз роб ля ють ся на на ці о наль но му рів ні або на
рів ні від по від но го ре гі о ну й міс тять чіт ко виз на че ні ці лі, прі о ри те ти та
ін стру мен ти.

l Ко ор ди на ція. Всі за хо ди, прог ра ми та під прог ра ми на під трим ку ре гі о -
наль ної по лі ти ки ко ор ди ну ють ся на на ці о наль но му рів ні та рів ні від по -
від но го ре гі о ну, а та кож між на ці о наль ним рів нем та рів нем від по від но -
го ре гі о ну.

l Пар тнер ство між на ці о наль ни ми й міс це ви ми ор га на ми вла ди та між дер -
жав ним і при ват ним сек то ра ми у виз на чен ні, роз роб лен ні та ви ко нан ні за -
хо дів, прог рам і під прог рам на під трим ку ре гі о наль но го роз вит ку.

17



Мо дель ре гі о наль но го роз вит ку 
в Єв ро пей сько му Со ю зі
Та ко го за ко но дав чо виз на че но го тер мі на, як «мо дель ре гі о наль но го роз -

вит ку у ЄС», не іс нує, хо ча ЄС ви ма гає, щоб кра ї ни, які ве дуть пе ре го во ри про
вступ до ЄС, дот ри му ва ли ся гла ви 21 Acquis Communautaire. У цій стат ті вста -
нов ле ні не об хід ні струк ту ри, обов’яз ки та ін стру мен ти для дос ту пу до фон дів
ЄС. Хо ча сис те ма й струк ту ра ціл ком зро зу мі лі, тер мі но ло гія ви яв ля єть ся ду же
зап лу та ною, то му що дер жа ви)чле ни ЄС роз бу до ву ва ли ре гі о наль ний роз ви ток
про тя гом де ся ти річ, по ки ця по лі ти ка не ста ла но вою по лі ти кою ЄС.

Мо де лі ре гі о наль но го роз вит ку де я ких но вих 
дер жавGчле нів ЄС і Хор ва тії
Як заз на че но ви ще, ме та цьо го дос лід жен ня – пред ста ви ти мо де лі ре гі о -

наль но го роз вит ку різ них кра їн, які б на да ли ін фор ма цію про те, як ці кра ї ни
ство ри ли сис те му та струк ту ри для уп рав лін ня ре гі о наль ним роз вит ком у пе -
рі од всту пу до ЄС.

Ре гі о наль ний по діл
Кон сти ту цій ний за кон про ство рен ня ре гі о нів був прий ня тий обо ма

па ла та ми пар ла мен ту нап ри кін ці 1997 ро ку, але чин нос ті наб рав ли ше 1 січ ня
2000 ро ку. Цим до ку мен том бу ла на реш ті ви ко на на стат тя 99 Кон сти ту ції, яка
го во рить, що «Чесь ка Рес пуб лі ка скла да єть ся з му ні ци па лі те тів, які є ос нов ни -
ми ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль ни ми оди ни ця ми, та ре гі о нів, які є ви щи ми ад -
мі ніс тра тив но)те ри то рі аль ни ми оди ни ця ми». По діл кра ї ни на 14 ре гі о нів
спря мо ва ний на за без пе чен ня при род ної ре гі о на лі за ції рес пуб лі ки на ос но ві
іс ну ван ня знач них місь ких цен трів та їх ніх зв’яз ків із пе ри фе рі єю.

Ста тис тич ні оди ни ці
Роз гля да ю чи ре гі о ни та їх ні пов но ва жен ня й до ку мен ти на ре гі о наль но му

рів ні, ми по вин ні та кож ура хо ву ва ти сис те му ста тис тич ної кла си фі ка ції те ри то -
рії, прий ня ту Єв рос та том (NUTS). Рі вень NUTS ІІ, оче вид но, є най більш важ ли -
вим для ви ді лен ня до по мо ги зі струк тур них фон дів за ме тою 1. Піс ля кон суль -
та цій з Єв рос та том Чесь ке ста тис тич не уп рав лін ня, раз ом із ін ши ми
за ці кав ле ни ми мі ніс тер ства ми)пар тне ра ми, по го ди ло 8 ста тис тич них оди -
ниць рів ня NUST ІІ, ство ре них шля хом гру пу ван ня 14 ре гі о нів рів ня
NUTS ІІІ. Во се ни 2000 ро ку в кож но му ре гі о ні рів ня NUTS ІІІ бу ли об ра ні но ві
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по лі тич ні ор га ни, а у січ ні 2001 ро ку в цих ре гі о нах ство ре ні ре гі о наль ні ад мі -
ніс тра тив ні струк ту ри, які пов ніс тю від по ві да ють за роз ви ток кон крет но го ре гі -
о ну. По лі тич на вла да в ре гі о ні пе ре бу ває в ру ках пре зи ден та ре гі о ну та ре гі о -
наль ної ра ди, де пу та ти якої оби ра ють ся на чо ти ри річ ний тер мін. Ре гі о наль ну
ад мі ніс тра цію очо лює ди рек тор ре гі о наль ної ад мі ніс тра ції, а її пер со на лом ке -
рує пре зи дент ок ру ги/ре гі о ну, який та кож здій снює дер жав ну вла ду в ре гі о ні.

Ре гі о наль на по лі ти ка
Ре гі о наль ну по лі ти ку за га лом ро зу мі ють як ін тер вен цію дер жа ви в еко но -

міч ний та со ці аль ний роз ви ток різ них час тин її те ри то рії. Фак тич но ре гі о наль -
на по лі ти ка, як пра ви ло, силь но за ле жить від ро лі дер жа ви в її іс то рич но му
роз вит ку, від доб ро бу ту сус піль ства, від гли би ни ре гі о наль них дис про пор цій
та від ха рак те ру прав ля чої по лі тич ної во лі. У 1996 ро ці на но вос тво ре не Мі -
ніс тер ство ре гі о наль но го роз вит ку Чесь кої Рес пуб лі ки бу ла пок ла де на
ко ор ди ну ю ча роль у за без пе чен ні ре гі о наль ної по лі ти ки дер жа ви. Про те ли ше
у квіт ні 1998 ро ку в но вих За са дах ре гі о наль ної по лі ти ки бу ли вста нов ле ні за -
галь ні нор ми, що рег ла мен ту ють ре а лі за цію ре гі о наль ної по лі ти ки. Ре гі о наль -
ну по лі ти ку ро зу мі ють як кон цеп ту аль ну ді яль ність дер жав них і ре гі о наль них
ор га нів вла ди з ме тою:

l спри ян ня зба лан со ва но му й гар мо ній но му роз вит ко ві ре гі о нів Чесь кої
Рес пуб лі ки;

l змен шен ня від мін нос тей у рів нях роз вит ку ре гі о нів;
l пок ра щен ня ре гі о наль ної еко но міч ної та со ці аль ної струк ту ри.

Пра во ва ба за
За кон про за са ди дер жав ної по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку

(1992):
l ре гі о наль на по лі ти ка виз на че на як ді яль ність уря ду, спря мо ва на на

змен шен ня ре гі о наль них еко но міч них від мін нос тей, орі єн то ва на на
під трим ку ма ло го й се ред ньо го під при єм ниц тва, пок ра щен ня ін фрас -
трук ту ри.

Но ві за са ди ре гі о наль но го роз вит ку
l нор ми, що рег ла мен ту ють ре гі о наль ний роз ви ток;
l виз на че но по лі ти ку ре гі о наль но го роз вит ку: зба лан со ва ний роз ви ток

(рів ні мож ли вос ті з ви ко рис тан ня ре сур сів), пок ра щен ня еко но міч них
по каз ни ків.
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Ре гі о наль ний по діл
Угор щи на зав жди бу ла цен тра лі зо ва ною кра ї ною. Сот ні ро ків ок ру ги (рі -

вень NUTS ІІІ) бу ли ад мі ніс тра тив ни ми оди ни ця ми про між но го рів ня, з різ ни ми
пов но ва жен ня ми й зав дан ня ми, але зде біль шо го во ни бу ли пред став ле ні асам -
бле я ми, що оби ра ли ся без по се ред ньо. На по чат ку 90)х пар ла мент ух ва лив За -
кон про ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня, яким біль шість зав дань і пов но ва -
жень (стя гу ван ня міс це вих по дат ків, ад мі ніс тра тив не уп рав лін ня, ке ру ван ня
ус та но ва ми) бу ла де ле го ва на на міс це вий рі вень. Угор ська ад мі ніс тра тив на
сис те ма ста ла ду же по ля ри зо ва ною, з силь ни ми міс це вим і цен траль ним рів -
нем, то ді як ок ру ги бу ли ос лаб ле ні. Ре гі о наль ний рі вень (NUTS ІІ) до сі за ли ша -
єть ся не дос тат ньо силь ним, хо ча не що дав но де я кі фун кції (нап рик лад, во до) та
елек тро пос та чан ня) бу ли де ле го ва ні ок ру гам.

Ін сти ту ції
У 1996 р. був прий ня тий За кон № 21 про ре гі о наль ний роз ви ток і те ри то -

рі аль не пла ну ван ня, яким бу ло виз на че но ін сти ту цій ні рам ки ді яль нос ті з ре гі -
о наль но го роз вит ку в Угор щи ні (7 ре гі о нів рів ня NUTS ІІ).

За ко ном бу ли ство ре ні ра ди ре гі о наль но го роз вит ку ок руж но го рів ня
(NUTS ІІІ) і на да на мож ли вість ство рен ня ана ло гіч них рад на ре гі о наль но му
рів ні (NUTS ІІ). На на ці о наль но му рів ні бу ло ство ре но На ці о наль ну ра ду ре гі о -
наль но го роз вит ку, фун кція якої по ля гає в ко ор ди на ції всі єї ро бо ти з ре гі о -
наль но го роз вит ку. У Ра ди є про фе сій на ба зо ва ор га ні за ція (На ці о наль ний
центр ре гі о наль но го роз вит ку). Та кож був ство ре ний На ці о наль ний фонд ре гі -
о наль но го роз вит ку, який бу ло де цен тра лі зо ва но на ра ди ре гі о наль но го роз -
вит ку ок руж но го рів ня.

Се ред ній рі вень в Угор щи ні до сі ду же слаб кий че рез прин цип суб си ді ар -
нос ті (му ні ци па лі те ти збе рі га ють вла ду й обов’яз ки, де ле гу ю чи ли ше те, чо го
во ни не ро зу мі ють; по дат ка ми не зай ма ють ся).

Ре гі о наль ний під хід до еко но міч но го роз вит ку
Сло ве нія – од на з най мен ших се ред тих кра їн, які при єд на ли ся до ЄС у

2004 ро ці; пло ща її те ри то рії – всьо го 20 526 кв. км, на се лен ня – близь ко
1,9 млн осіб.
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Нев дов зі піс ля ство рен ня су ве рен ної дер жа ви та фор му ван ня її
ін сти ту цій Сло ве нія по ча ла роз роб ля ти по лі ти ку роз вит ку, про во -
ди ти еко но міч ні ре фор ми, від нов лю ва ти про мис ло вість та ін ші сек -
то ри еко но мі ки. При ва ти за ція тро хи змен ши ла ен ту зі азм еко но міч -
но го й со ці аль но го пе ре хо ду, особ ли во то му, що Сло ве нія в той час не
бу ла ду же від кри тою для пря мих іно зем них ін вес ти цій. Зрос та ю чі
дис про пор ції у роз вит ку різ них те ри то рій ду же ско ро спри чи ни ли
пот ре бу в ре гі о наль но му під хо ді до еко но міч но го роз вит ку. Струк -
ту ра ре гі о нів як спа док ко лиш ньої Югос ла вії бу ла ви ко рис та на як
плат фор ма для пер ших кро ків і за без пе чен ня від по від нос ті ви мо гам,
пос тав ле ним для ко рис ту ван ня ін стру мен та ми і кош та ми ЄС. Ре гі -
о ни роз гля да ли ся як «ста тис тич ні ре гі о ни», і цю схе му бу ло уз год -
же но з Єв рос та том. Бу ло прий ня то мо дель по ді лу Сло ве нії на ста -
тис тич ні те ри то рі аль ні оди ни ці. З 1997 ро ку уряд Сло ве нії та
міс це ві ор га ни вла ди про дов жу ють роз роб ля ти від по від ну сис те му
ре гі о на лі за ції кра ї ни.

Су час ний стан про це су ре гі о на лі за ції
У 1999 ро ці (з нас туп ни ми змі на ми у 2001 ро ці) Сло ве нія прий ня ла

За кон про спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку та За кон
про стан дар тну кла си фі ка цію те ри то рі аль них оди ниць, за яки ми пе ред -
ба че но та ку струк ту ру:

l 192 му ні ци па лі те ти як ба зо ві ад мі ніс тра тив ні оди ни ці в пла ну -
ван ні ре гі о наль но го роз вит ку (NUTS V).

l Для пла ну ван ня й роз вит ку, а та кож для оцін ки ефек тив нос ті по -
лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку на рів ні NUTS ІІІ Сло ве нія за раз по ді -
ле на на 12 ре гі о нів (ста тис тич них ре гі о нів) і два міс та з чи сель ніс -
тю на се лен ня, що до рів нює се ред ній чи сель нос ті на се лен ня
ста тис тич них ре гі о нів.

Ос кіль ки у Сло ве нії до сі не має про між но го (се ред ньо го) рів ня ад мі ніс -
тра ції, про дов жу єть ся дис ку сія що до ук руп нен ня ста тис тич них ре гі о нів
у 3 ок ру ги рів ня NUTS ІІ.

У 2001 р. сло вен ський уряд під го ту вав про по зи цію що до ство рен ня
ок ру гів як ад мі ніс тра тив но=пра во вих суб’єк тів між му ні ци па лі те та ми й
дер жа вою, од нак для її ре а лі за ції пот ріб но до че ка ти ся змін у Кон сти ту -
ції (ст. 143).

Дер жа ва вва жа єть ся рів нем NUTS І.
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При чи ни ре форм по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку
Внут ріш ні при чи ни для ре форм по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку
l Збіль шен ня ре гі о наль них від мін нос тей в ос тан ні ро ки че рез по лі ти ку,

яка ґрун ту ва ла ся зде біль шо го на ре гі о нах із заг роз ли вою де мог ра фіч -
ною си ту а ці єю.

l Роз по ро ше ність сти му лів се ред ма лих те ри то рій.
l Змен шен ня об ся гу кош тів на ре гі о наль ний роз ви ток.
l Не на леж на ад мі ніс тра тив на ор га ні за ція.
l Від сут ність прин ци пів прог ра му ван ня ре гі о наль но го роз вит ку.
l Ак цент на га лу зе ву по лі ти ку, а не на ре гі о наль ні ви мі ри (від сут ність ко -

ор ди на ції га лу зе вої по лі ти ки).
l Не е фек тив не та роз сі я не ви ко рис тан ня на ці о наль них і міс це вих кош -

тів.
l Від сут ність ін вес ти цій них сти му лів.
l Низь ка від да ча від ін вес ти цій.
l По віль не еко но міч не зрос тан ня кра ї ни по рів ня но з її по тен ці а лом.
Зов ніш ні при чи ни для ре форм по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку
l За о хо чен ня кон ку рен тос про мож нос ті на гло баль них рин ках.
l Про це си всту пу до ЄС.

Пра во ва ос но ва для ре гі о наль но го роз вит ку
За кон про спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку
Ве ли кі дис про пор ції в еко но міч но му роз вит ку різ них ра йо нів і су час ні

тен ден ції спри чи ни ли труд но щі в ре гі о наль но му під хо ді до еко но міч но го
роз вит ку і те ри то рі аль но го пла ну ван ня. Цен траль на час ти на Сло ве нії
нав ко ло Люб ля ни роз ви ва єть ся на ба га то швид ши ми тем па ми, ніж ін ші
те ри то рії, особ ли во на пів ніч но му схо ді та пів дні кра ї ни. При чи ни та ких
ре гі о наль них дис про пор цій бу ли зак ла де ні у по чат ко вій по зи ції ре гі о нів
піс ля на бут тя кра ї ною не за леж нос ті, втра ти югос лав ських рин ків, впли -
ву еко но міч ної та со ці аль ної рес трук ту ри за ції та пе ре хід но го про це су.
Ще од ним чин ни ком, що спри яв ре гі о наль ним дис про пор ці ям, бу ли від мін -
нос ті у фі зич ній ін фрас трук ту рі. Ці при чи ни впли ну ли й на тре тій фак -
тор: ре гі о ни бу ли неп ри ваб ли ви ми для мо ло дих, ква лі фі ко ва них і ос ві че -
них лю дей, че рез що важ ко бу ло по вер та ти ся до рід но го ре гі о ну піс ля
за кін чен ня нав чаль них зак ла дів у Люб ля ні чи Ма ри бо рі.

Крім ре гі о наль них дис про пор цій у роз вит ку, сис те ма пе ред вступ них
фон дів ЄС та пе ред ба че них струк тур них фон дів і Фон ду згур ту ван ня 
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за о хо ти ла сло вен ський уряд і міс це ві ор га ни вла ди до вста нов лен ня пра -
во вих ра мок для зап ро вад жен ня по лі ти ки, струк тур та ін сти ту цій ре гі о -
наль но го роз вит ку, а та кож до під го тов ки ви ко нан ня кра ї ною ви мог для
дос ту пу до цих фон дів.

Пра во ва ос но ва для ре гі о наль но го роз вит ку бу ла ство ре на у 1999 ро -
ці прий нят тям За ко ну про спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но -
му роз вит ку (O.J. 60/99, змі не ний у 2001 р.), За ко ну про дер жав ні фі нан си
(O.J. 79/99) та па ке ту під за кон них ак тів 2001 ро ку, що на да ло мож ли -
вість про су ва ти зба лан со ва ний ре гі о наль ний роз ви ток від по від но до та -
ких ці лей:

l спри ян ня зба лан со ва ним еко но міч ним, со ці аль ним і те ри то рі аль ним ас -
пек там роз вит ку;

l змен шен ня струк тур них проб лем і без ро біт тя;
l за по бі ган ня не га тив ним де мог ра фіч ним тен ден ці ям, особ ли во у від да -

ле них ра йо нах;
l адап та ція до ре гі о наль ної по лі ти ки ЄС: ін сти ту цій не бу дів ниц тво, сис те -

ма фі нан су ван ня, мо ні то рин гу та оцін ки.
Цим за ко ном та кож зап ро вад же ні но ві прин ци пи зба лан со ва но го

ре гі о наль но го роз вит ку:
l ці ліс ність ре а лі за ції по лі ти ки на всій те ри то рії Сло ве нії;
l пар тнер ське спів ро біт ниц тво між на ці о наль ни ми та міс це ви ми ор га на -

ми вла ди і спів пра ця дер жав но го та при ват но го сек то рів;
l прин цип суб си ді ар нос ті;
l прог ра му ван ня сти му лів для роз вит ку;
l оцін ка й мо ні то ринг впли ву та про зо рос ті ви ко рис тан ня кош тів, асиг но -

ва них на ре гі о наль ний роз ви ток;
l спіль не фі нан су ван ня.
За кон про спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку є пра во вою

ос но вою для ін ших за ко нів і пра во вих ак тів що до струк ту ри, ін стру мен тів та
ін сти ту цій ре гі о наль но го роз вит ку й струк тур ної по лі ти ки.

Ре гі о наль ний під хід до еко но міч но го роз вит ку вста нов лює ін шу струк ту -
ру, ніж струк ту ра сло вен сько го уря ду: ре гі о наль не еко но міч не пла ну ван ня бу -
ду єть ся на ре гі о наль них ре сур сах і мож ли вос тях роз вит ку, але уряд/мі ніс тер -
ства ма ють га лу зе ву струк ту ру. Ця си ту а ція вик ли ка ла не об хід ність силь ної
між ві дом чої ко ор ди на ції струк тур ної по лі ти ки та ре гі о наль но го роз вит ку, яка
при ве ла до ство рен ня Ра ди з пи тань струк тур ної по лі ти ки.

Ра да з пи тань струк тур ної по лі ти ки має та кі зав дан ня:
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l ко ор ди ну ва ти та ана лі зу ва ти (про по ну ю чи змі ни) до ку мен ти зі стра те гії
роз вит ку та до ку мен ти га лу зе во го пла ну ван ня у світ лі зба лан со ва но го
ре гі о наль но го роз вит ку й дос ту пу до фон дів ЄС. Ра да ку ри рує гар мо ні за -
цію та ко ор ди на цію На ці о наль ної стра те гії еко но міч но го роз вит ку, На ці -
о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку, ре гі о наль них стра те гій/пла -
нів роз вит ку, На ці о наль ної прог ра ми роз вит ку, прог рам ре гі о наль но го
роз вит ку;

l ко ор ди ну ва ти ре гі о наль ні прог ра ми роз вит ку між га лу зя ми;
l вес ти мо ні то ринг ви ко нан ня На ці о наль ної стра те гії роз вит ку;
l пе рег ля да ти ке рів ні прин ци пи/ре зо лю ції що річ но го бюд жет но го ме мо -

ран ду му що до ви ко нан ня стра те гій/пла нів роз вит ку та ко ор ди ну ва ти в
цьо му від но шен ні сти му ли та за хо ди між га лу зя ми.

До скла ду Ра ди з пи тань струк тур ної по лі ти ки вхо дять 12 чле нів 
(усі мі ніс три). Ра да одер жує тех ніч ну під трим ку від Уп рав лін ня/Мі ніс -
тер ства з пи тань по лі ти ки струк тур но го та ре гі о наль но го роз вит ку.

Ін струк ції що до мі ні маль ної обов’яз ко вої струк ту ри й ме то до -
ло гії під го тов ки прог рам ре гі о наль но го роз вит ку, ме то ди ки їх ньо -
го мо ні то рин гу та оцін ки (OJ 52/00,110/00)

Цей акт виз на чає:
l мі ні маль ний зміст прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку та її під прог -

рам (ви ко нав ці, гра фік, прі о ри тет ні нап рям ки, про ек тна ос но ва);
l ме то до ло гію роз роб лен ня прог рам ре гі о наль но го роз вит ку та роль

агентств ре гі о наль но го роз вит ку (АРР) в цій ро бо ті;
l ме то ди ку мо ні то рин гу та оцін ки прог рам ре гі о наль но го роз вит ку

та роль Ко мі те ту з ре гі о наль них прог рам у мо ні то рин гу та
контр о лю за ви ко нан ням цих прог рам.

Указ про док лад ні умо ви та кри те рії ви ді лен ня сти му лів для
зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз вит ку та фор ми цих сти му лів
(59/00, пос тій но онов лю єть ся)

Цей указ зак ла дає за галь ні кри те рії для сти му лів, які на да ють ся мі -
ніс тер ством, від по ві даль ним за ре гі о наль ний роз ви ток, та Фон дом ре гі о -
наль но го роз вит ку та збе ре жен ня за се лен ня сіль ських ра йо нів. Та кож виз -
на чає кри те рії ви ді лен ня цих сти му лів, прі о ри те ти та умо ви,
ко ор ди на цію на на ці о наль но му рів ні та схе ми спіль но го фі нан су ван ня.

Указ про зна чен ня кри те рі їв для виз на чен ня ра йо нів з особ ли -
ви ми проб ле ма ми роз вит ку та виз на чен ня му ні ци па лі те тів, що
від по ві да ють цим кри те рі ям (OJ 59/00, онов лю єть ся що річ но)
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Цей акт сто су єть ся ра йо нів і му ні ци па лі те тів:
l які є еко но міч но слаб ки ми (опо дат ко ву ва ний до хід ниж че 80% се -

ред ньо го по кра ї ні та (або) за фік со ва но змен шен ня чи сель нос ті на -
се лен ня);

l із струк тур ни ми проб ле ма ми та рів нем без ро біт тя або час ткою
на се лен ня, зай ня то го в сіль сько му гос по дар стві, що пе ре ви щує за -
галь но на ці о наль ний рі вень більш ніж на 20%;

l із при кор дон ни ми ра йо на ми з об ме же ним роз вит ком.
По ло жен ня про струк ту ру, ор га ні за цію та зав дан ня На ці о наль -

но го аген тства ре гі о наль но го роз вит ку (НАРР) (O.J. 52/00, 63/02)
Зав дан ня НАРР та кі:
l уп рав лін ня та наг ляд за прог ра ма ми ЄС із струк тур ної по лі ти ки

та по лі ти ки згур ту ван ня;
l ви ко нан ня прог рам ре гі о наль но го роз вит ку;
l ре а лі за ція зав дань сто сов но та ких нап рям ків ді яль нос ті, як роз ви -

ток, ана ліз, кон суль ту ван ня і ко ор ди на ція.
На віть при то му, що цей пе ре лік нап рям ків ді яль нос ті, виз на че них

По ло жен ням, не є ду же об шир ним, обов’яз ки НАРР фак тич но охоп лю ють
ба га то сфер – від тех ніч ної до по мо ги до роз роб лен ня, мо ні то рин гу та
оцін ки Стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку та На ці о наль ної прог ра ми роз -
вит ку і да лі до ак ре ди та ції АРР та ко ор ди на ції їх ньої ро бо ти. От же, фак -
тич но ді яль ність НАРР охоп лює та кі нап рям ки:

l На на ці о наль но му та між на род но му рів нях, як аген тство)ко ор ди на тор і
ви ко на вець від по ві дає за та кі пи тан ня:
– під го тов ка стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку;
– під го тов ка На ці о наль но го пла ну роз вит ку;
– під го тов ка та ви ко нан ня прог ра ми ФАРЕ з еко но міч но го та со ці аль но -

го гур ту ван ня (прог ра ми ФАРЕ вклю ча ють тран скор дон не спів ро біт -
ниц тво, що до пов нює прог ра му «Ін тер рег ІІІА»);

– кон суль ту ван ня Ра ди з пи тань струк тур ної по лі ти ки що до по лі ти ки
ре гі о наль ної роз вит ку;

– ве ден ня баз да них для ці лей ре гі о наль но го роз вит ку та ко ор ди на ції.
l На ре гі о наль но му рів ні:

– мо ні то ринг мож ли вос тей АРР (нав чаль ні пла ни);
– спів пра ця у під го тов ці прог рам ре гі о наль но го роз вит ку;
– на дан ня до по мо ги у ство рен ні агентств ре гі о наль но го роз вит ку на

рів ні NUTS ІІІ;
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– оцін ка впли ву ін стру мен тів фі нан су ван ня на ре гі о наль ну по лі ти ку;
– мо ні то ринг ре гі о наль ної, дер жав ної та між на род ної до по мо ги;
– за без пе чен ня від по від нос ті ви мо гам ЄС і на ці о наль ним ви мо гам.

Пра ви ла ор га ні за ції Аген тства ре гі о наль но го роз вит ку та умо -
ви ви ко нан ня ним зав дань (OJ 52/00, 110/00)

Аген тство ре гі о наль но го роз вит ку ство рю єть ся му ні ци па лі те та ми та (або)
дер жав ни ми чи ци віль ни ми юри дич ни ми осо ба ми на те ри то рії од но го чи де -
кіль кох ста тис тич них ре гі о нів. НАРР вно сить АРР у ре єстр піс ля пе ре вір ки ви -
ко нан ня умов от ри ман ня цьо го ста ту су. Це та кі умо ви:

l ство рен ня біль шіс тю му ні ци па лі те тів те ри то рії, охоп ле ної АРР, або біль -
шість му ні ци па лі те тів упов но ва жи ла АРР під го ту ва ти прог ра му ре гі о -
наль но го роз вит ку;

l ква лі фі ко ва ний пер со нал і тех ніч ні умо ви для фун кці о ну ван ня;
l про де мон стро ва на ком пе тен тність ек спер тів.
Аген тство ре гі о наль но го роз вит ку мо же одер жу ва ти кош ти не тіль ки від

сво їх зас нов ни ків, а й з на ці о наль но го бюд же ту, по дав ши прог ра му ро біт і фі -
нан со вий план.

Зав дан ня Аген тства ре гі о наль но го роз вит ку:
l роз роб лен ня прог рам ре гі о наль но го роз вит ку;
l ко ор ди на ція ро бо ти міс це вих ін сти ту цій роз вит ку та спів ро біт ниц тво з

ни ми у під го тов ці та ви ко нан ні прог рам ре гі о наль но го роз вит ку;
l на дан ня кон суль та цій них пос луг і по дан ня за я вок на сти му ли для роз вит ку;
l спів ро біт ниц тво з міс це ви ми та на ці о наль ни ми ор га на ми у під го тов ці

на ці о наль них до ку мен тів із пла ну ван ня.

По лі ти ка та струк ту ри ре гі о наль но го роз вит ку
Пла ни і до ку мен ти з роз вит ку
l Стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку
Стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку бу ла прий ня та у 2001 ро ці. При чи на за)

т рим ки з її прий нят тям по ля га ла в од но час но му прий нят ті Стра те гії еко но міч но -
го роз вит ку та в то му, що в той час від бу ва ли ся змі ни в уря ді. Ре а лі за ція стра те гії
до 2003 ро ку при нес ла по зи тив ні ре зуль та ти у ство рен ні сис те ми іє рар хіч но вза є -
мозв’яза них до ку мен тів із роз вит ку. Єди на ме та, що за ли ша єть ся, – ко ор ди на ція
між по лі ти кою ре гі о наль но го роз вит ку та сис те мою прос то ро во го роз вит ку.

l На ці о наль на прог ра ма роз вит ку
Як дов гос тро ко ва ін ди ка тив на прог ра ма, во на вста нов лює сис те му ви ко -

нан ня Стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку та об’єд нує дії уря ду у сфе рі пла ну -
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ван ня роз вит ку. Цей до ку мент об го во рю вав ся з ЄС, міс це ви ми пар тне ра ми
(проф спіл ка ми, об’єд нан ня ми ро бо то дав ців, ор га ні за ці я ми гро ма дян сько го
сус піль ства). Про цес роз роб лен ня мо бі лі зу вав ре гі о наль ні мож ли вос ті та
спри яв ство рен ню й зміц нен ню ус та нов, які очо лю ють під го тов ку та за без пе -
чен ня еко но міч но го та со ці аль но го згур ту ван ня на на ці о наль но му й ре гі о -
наль но му рів нях.

l Прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку роз роб ля ли ся ко мі те та ми з ре гі о -
наль но го роз вит ку та АРР під наг ля дом НАРР. Го лов на проб ле ма на ета пі роз -
роб лен ня по ля га ла в то му, що ані АРР, ані ви щез га да ні ко мі те ти не ма ли дос -
тат ньо роз ви ну тої про фе сій ної здат нос ті для під го тов ки та ко го важ ли во го
до ку мен та для ре гі о ну. Дру га проб ле ма по ля га ла у виз на чен ні ча со во го від різ -
ку, на який го ту ва ли ся прог ра ми (різ ні), а тре тя – що зап ла но ва ні фі нан со ві
ре сур си на ви ко нан ня прог рам на ба га то пе ре ви щи ли вста нов ле ні об ме жен ня.
У під го тов ці прог рам ре гі о наль но го роз вит ку бра ли участь ли ше кіль ка мі ніс -
терств, то му до ку мен ти не уз год же ні із га лу зе вою по лі ти кою.

l Єди ний прог рам ний до ку мент
Єди ний прог рам ний до ку мент – це опе ра тив но)фі нан со вий до ку мент для

зас то су ван ня до фон дів ЄС.
Струк ту ри
l Уп рав лін ня/мі ніс тер ство з пи тань по лі ти ки струк тур но го та ре гі о наль -

но го роз вит ку;
l Ра да з пи тань струк тур ної по лі ти ки (її чле на ми є мі ніс три);
l На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку;
l Ко мі те ти з ре гі о наль них прог рам;
l Аген тство ре гі о наль но го роз вит ку.

Фонд з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку та 
збе ре жен ня за се лен ня сіль ських ра йо нів Сло ве нії
Цей фонд був ство ре ний для змен шен ня нас лід ків ре гі о наль них дис про -

пор цій та за по бі ган ня міг ра ції на се лен ня (особ ли во мо ло ді) із сіль ської міс це -
вос ті до міст. Фонд:

l є спе ці а лі зо ва ною фі нан со вою ус та но вою (яка в ми ну ло му зай ма ла ся
сти му ла ми для де мог ра фіч но слаб ких і сіль ських ра йо нів);

l фор мує но вий фонд ри зи ко во го ка пі та лу для фі нан су ван ня но вих під -
при ємств та ін но ва цій них про ек тів.

Крім то го, дер жав на до по мо га в роз мі рі близь ко 1% дер жав но го бюд же ту
ви ді ля єть ся:
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l ре гі о нам, в яких об сяг ВВП на ду шу на се лен ня за ку пі вель ною спро мож -
ніс тю мен ше на ці о наль но го се ред ньо го рів ня та (або) рі вень без ро біт тя
пе ре ви щує на ці о наль ний по каз ник;

l ра йо нам із особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку (ра йо ни, що ре ор га ні зу -
ють ся, при кор дон ні ра йо ни, за хи ще ні ра йо ни).

Фонд ство рює ме ха нізм для роз вит ку та ких прі о ри те тів, як до по мо га у
ство рен ні агентств ре гі о наль но го роз вит ку, під го тов ка прог рам ре гі о наль но го
роз вит ку, під го тов ка про ек тної до ку мен та ції, ви ко нан ня про ек тів РР (ко му -
наль ні про ек ти, тран спор тні про ек ти, біз не со ві зо ни, га ран тій ні фон ди, тех но -
ло гіч ні пар ки, фон ди кад ро вих ре сур сів, ін но ва цій ні пі лот ні про ек ти то що).
Пе ред ба че ні та кі ін стру мен ти фі нан су ван ня:

l ін вес ти цій ні сти му ли та тран сфер ти му ні ци па лі те там;
l суб си дії ком па ні ям на по чат ко ві ін вес ти ції та ство рен ня мож ли вос тей

пра цев лаш ту ван ня;
l кре ди ти му ні ци па лі те там на спіль не фі нан су ван ня про ек тів з еко но міч -

ної ін фрас трук ту ри та ін фрас трук ту ри роз вит ку;
l кре ди ти та га ран тії ком па ні ям, які зай ма ють ся сіль сько гос по дар ським біз не сом;
l ка пі та лов кла ден ня у кон крет ні про ек ти дер жав ної зна чу щос ті;
l тран сфер ти дер жав но го ка пі та лу му ні ци па лі те там з ме тою спіль но го ін -

вес ту ван ня у про ек ти ре гі о наль но го роз вит ку для ефек тив но го пов тор -
но го ви ко рис тан ня дер жав но го ка пі та лу (нап рик лад, не ру хо мість, при -
род ні ре сур си то що).

На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку
На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку бу ло ство ре но в се ре ди ні

1990)х ро ків як аген тство)ви ко на вець про ек тів ре гі о наль но го роз вит ку, фі нан -
со ва них з дер жав но го бюд же ту або за ра ху нок пе ред вступ них фон дів ЄС. Під
час під го тов ки до всту пу до ЄС НАРР кіль ка раз ів ре ор га ні зо ву ва ло ся, не стіль -
ки у сво їй внут ріш ній струк ту рі, скіль ки за сво ї ми фун кці я ми клю чо во го грав -
ця у про ве ден ні по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку на дер жав но му й ре гі о наль -
но му рів нях. Для під ви щен ня ефек тив нос ті схем під трим ки МСП (малого та
середнього підприємництва) та ді яль нос ті уря ду зі спри ян ня тор гів лі та ін вес -
ти ці ям ці фун кції та кож бу дуть пок ла де ні на НАРР.

Аген тства ре гі о наль но го роз вит ку
Ще один чин ник – АРР. Ко ли в се ре ди ні 1990)х ро ків ЄС під три му вав но ві

ре гі о ни (у Сло ве нії – ста тис тич ні ре гі о ни), іс ну ю ча струк ту ра цен трів під -
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трим ки біз не су бу ла ви ко рис та на як плат фор ма для спри ян ня ре а лі за ції цьо го
ре гі о наль но го під хо ду до еко но міч но го роз вит ку. Цен три під трим ки біз не су
(ЦПБ) бу ли зас но ва ні як ус та но ви для ре а лі за ції Фон ду роз вит ку ма ло го та се -
ред ньо го під при єм ниц тва, яким ке ру вав Центр із роз вит ку ма ло го та се ред -
ньо го під при єм ниц тва. На той час ці ус та но ви гра ли роль кон суль та тив них
служб для під при ємств, здій сню ва ли по пе ред жу валь ні за хо ди із зай ня тос ті,
роз ви ва ли фі нан со ві ре сур си для під при ємств, під три му ва ли ін стру мен ти роз -
вит ку ма ло го та се ред ньо го під при єм ниц тва (біз нес)ін ку ба то ри, про мис ло ві
зо ни, тех но ло гіч ні пар ки). За до по мо гою іні ці а тив і сти му лів ЄС ЦПБ тран -
сфор му ва ли ся в АРР, збе ріг ши по туж нос ті для під трим ки ма ло го та се ред ньо -
го під при єм ниц тва.

Но ва роль АРР, виз на че на у по ло жен ні про АРР, де мон струє ін ший бік
пер спек тив но го май бут ньо го цих агентств: проб ле ми внут ріш ньої спро мож -
нос ті що до цих но вих обов’яз ків. Швид ке зас во єн ня ноу)хау що до фун кці о ну -
ван ня струк тур них фон дів, дер жав но)при ват не пар тнер ство, уп рав лін ня про -
це сом роз роб лен ня стра те гії, прог ра му ван ня роз вит ку, вста нов лен ня
прі о ри те тів роз вит ку, юри дич на ек спер ти за й роз роб лен ня про ек тів ре гі о -
наль но го роз вит ку, тен дер ні про це ду ри, ви ко нан ня/мо ні то ринг, сис те ма звіт -
нос ті – ось ли ше де я кі з на ви чок, яких по вин ні на бу ти АРР.

Зап ро вад же на кон цеп ція ре гі о наль но го роз вит ку в Сло ве нії до во дить, що
кра ї на йде шля хом ста ло го ре гі о наль но го роз вит ку, од нак цей про цес по )
ка зав – і в май бут ньо му це ста не ще оче вид ні шим – що пот ріб но пок ра щи ти,
змі ни ти або по си ли ти, щоб у по бу до ві пра вил ЄС бу ло яко мо га мен ше проб лем.

Ре гі о наль ні тен ден ції роз вит ку в Поль щі що до 
еко но міч но го та со ці аль но го згур ту ван ня
Те ри то рі аль на ор га ні за ція
З 1975 ро ку Поль ща бу ла ад мі ніс тра тив но по ді ле на на 49 во є водств. Піс ля

1989 ро ку ці во є вод ства ви я ви ли ся над то ма ли ми та слаб ки ми для ре а гу ван ня
на но ві вик ли ки гло ба лі за ції та ін тег ра ції, а та кож для фун кці о ну ван ня як
ефек тив ні пар тне ри для ре гі о нів ЄС, як у пе рі од пе ред всту пом, так і в май бут -
ньо му, піс ля роз ши рен ня ЄС. Іс ну ва ла до во лі по ши ре на дум ка, що пот ріб на но -
ва пра во ва та ін сти ту цій на ба за, а та кож но ва те ри то рі аль на ор га ні за ція дер -
жа ви з тим, щоб ре гі о ни змог ли ста ти силь ни ми, не за леж ни ми оди ни ця ми,
здат ни ми кон ку ру ва ти на єв ро пей ських і гло баль них рин ках. Хо ча лі нія кор до -
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нів но вих ре гі о нів вик ли ка ла га ря чу по ле мі ку, зреш тою, ко лиш ні во є вод ства
бу ли об’єд на ні у 16 но вих.

На ре гі о наль но му рів ні сей мик, де мок ра тич но об ра ний (з по вя тів) ре гі о -
наль ний пар ла мент, який очо лює го ло ва (Przewodniczcy), зай ма єть ся пла ну -
ван ням ре гі о наль ної по лі ти ки та роз роб ляє стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку.
Уряд во є вод ства (Zarzd Wojewodztwa) є ви ко нав чим ор га ном ре гі о наль но го
рів ня, який очо лює мар шал (Marszalek). Се ред обов’яз ків мар ша ла та кі, що сто -
су ють ся фор му ван ня по лі ти ки роз вит ку та контр оль за ді яль ніс тю ре гі о наль -
них ви ко нав чих ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня. Зок ре ма мар ша ли від по ві -
да ють за ство рен ня на леж но го се ре до ви ща для ре гі о наль но го роз вит ку,
фор му ван ня ре гі о наль но го рин ку пра ці, роз ви ток ре гі о наль ної ін фра)
с трук ту ри ( як со ці аль ної, так і тех ніч ної), фі нан со вий ін жи ні ринг ви ко ну ва -
них про ек тів, ос ві ту, дос лід жен ня й роз роб ки, ін но ва цій ну ді яль ність, охо ро ну
нав ко лиш ньо го се ре до ви ща й куль ту ру. Крім то го, мар шал го тує стра те гію ре -
гі о наль но го роз вит ку та пред став ляє ре гі он у зов ніш ніх зв’яз ках.

У ре гі о ні є та кож пред став ник цен траль но го уря ду – во є во да (гу бер на -
тор во є вод ства), який вис ту пає в ро лі наг ля да ча за ре гі о наль ною по лі ти кою з
юри дич ної точ ки зо ру, спос те рі гає за ді яль ніс тю сей ми ка та контр о лює ін ші
ре гі о наль ні ус та но ви. Во є во ди та кож пред став ля ють Дер жав не каз на чей ство,
яке від по ві дає, се ред ін шо го, за гро мад ську без пе ку, стан дар ти й дот ри ман ня
за ко нів, пе ре ка зу ван ня фі нан сів і контр оль за про це сом здій снен ня ви дат ків.
Во є во дів приз на чає прем’єр)мі ністр.

За ос тан ні два ро ки в ре зуль та ті зап ро вад жен ня но вої ад мі ніс тра тив ної
струк ту ри був до сяг ну тий знач ний прог рес у ство рен ні та роз ши рен ні ос но ви
ре гі о наль но го роз вит ку в Поль щі. Особ ли во важ ли вим став 2000 рік – з точ ки
зо ру ство рен ня пра во вої, ор га ні за цій ної та фі нан со вої ба зи для фун кці о ну ван -
ня поль ських ре гі о нів.

Ос кіль ки на леж не роз роб лен ня й ви ко нан ня по лі ти ки ре гі о наль но го роз -
вит ку ви ма гає на сам пе ред на яв нос ті чіт ких по рів няль них сис тем збо ру та по -
ши рен ня да них, Поль ща та ін ші кра ї ни Цен траль но)Схід ної Єв ро пи от ри ма ли
до по мо гу ЄС у про су ван ні до прий нят тя сис тем, су міс них на між на род но му рів -
ні (НТС, яка ек ві ва лен тна NUTS).

Пра во ва ос но ва ре гі о наль ної по лі ти ки
Прий нят тя За ко ну про пра ви ла під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку (14

лип ня 2000 р.) ста ло ще од ним кро ком до ко ри гу ван ня поль ської ре гі о наль ної
по лі ти ки від по від но до прин ци пів, які зас то со ву ють ся в ЄС. Цим за ко ном вста -
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нов ле ні прин ци пи на дан ня під трим ки ре гі о нам, особ ли во що до спів ро біт ниц -
тва між цен траль ним і ре гі о наль ним рів ня ми вря ду ван ня, а та кож прог ра му -
ван ня ре гі о наль но го роз вит ку, уп рав лін ня ним та ін сти ту ці я ми ре гі о наль но го
роз вит ку. За кон та кож увів по нят тя контр ак ту во є вод ства як ос но ви фі нан су -
ван ня ре гі о наль них прог рам.

За галь ні ці лі ре гі о наль ної по лі ти ки, пе ред ба че ні у ви ще заз на че но му за ко -
ні, пе ред ба ча ють:

l роз ви ток ок ре мих те ри то рій кра ї ни;
l під ви щен ня рів ня жит тя на се лен ня ре гі о ну;
l за без пе чен ня кон ку рен тос про мож нос ті ре гі о нів;
l змен шен ня дис про пор цій у роз вит ку ре гі о нів;
l на дан ня всім гро ма дя нам рів них мож ли вос тей роз вит ку;
l лік ві да цію від ста лос ті най менш роз ви не них ре гі о нів.
У рам ках ці єї ос но ви ре сур си дер жав но го бюд же ту мо жуть ви ді ля ти ся на

та кі ви ди ді яль нос ті:
l роз ви ток під при єм ниц тва (в ос нов но му ма лих і се ред ніх під при ємств,

МСП);
l ство рен ня но вих ро бо чих місць;
l роз ви ток міс це вої та ре гі о наль ної ін фрас трук ту ри;
l роз бу до ва ін сти ту цій;
l охо ро на нав ко лиш ньо го се ре до ви ща;
l ос ві та й куль ту ра;
l дос лід жен ня.
Від по від но до цьо го за ко но дав чо го ак та для то го, щоб от ри ма ти фі нан су -

ван ня з дер жав но го бюд же ту, уряд во є вод ства по дає за яв ку на ви ді лен ня кош -
тів, заз на ча ю чи ці лі та зав дан ня, яких сто су ва ти меть ся під трим ка, а та кож дже -
ре ла та об ся ги фі нан су ван ня цих зав дань, очі ку ва ні ре зуль та ти та
ін сти ту цій ну ос но ву. Піс ля пе ре го во рів із цен траль ним уря дом під пи су єть ся
контр акт во є вод ства, який має бу ти зат вер дже ний Ра дою мі ніс трів і ре гі о наль -
ним пар ла мен том (сей ми ком). В кін ці лип ня 2001 ро ку бу ли ук ла де ні всі 16
контр ак тів. Но вос тво ре ні або ре фор мо ва ні ін сти ту ції ре гі о наль но го роз вит ку
в Поль щі ма ють ут во ри ти ос но ву ефек тив ної сис те ми струк тур них ін стру мен -
тів, яка ви ко рис то ву ва ти меть ся у роз ши ре но му ЄС.

Ін сти ту цій на ос но ва ре гі о наль ної по лі ти ки
Ос нов ни ми ін сти ту ці я ми, які зай ма ють ся пи тан ня ми ре гі о наль но го роз -

вит ку, є:
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На на ці о наль но му рів ні –
– Ра да мі ніс трів – ко ор ди нує ре гі о наль ну по лі ти ку в Поль щі, зат вер -

джує го лов ні до ку мен ти, що рег ла мен ту ють сфе ру ре гі о наль но го роз -
вит ку;

– Мі ніс тер ство ре гі о наль но го роз вит ку – від по ві дає за ство рен ня
про ек ту на ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку, роз роб лен ня
про ек ту прог ра ми під трим ки, ор га ні за цію пе ре го во рів що до під пи -
сан ня контр ак тів во є водств, оцін ку, наг ляд і мо ні то ринг прог рам ре гі о -
наль но го роз вит ку, прог рам під трим ки та контр ак тів во є водств;

– Дер жав на ра да з пи тань ре гі о наль ної по лі ти ки – кон суль та тив -
ний ор ган при прем’єр)мі ніс трі з пи тань, що сто су ють ся ре гі о наль но го
роз вит ку; на дає вис нов ки що до до ку мен тів, пра во вих ак тів та з ін ших
від по від них пи тань;

– Поль ська ра да з пи тань те ри то рі аль ної еко но мі ки – кон суль та -
тив ний ор ган при Ра ді мі ніс трів;

– Поль ське аген тство з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку – фонд
Дер жав но го каз на чей ства, ство ре ний з ме тою на дан ня під трим ки про -
це сам ре гі о наль но го роз вит ку; ни ні він ви ко нує прог ра ми еко но міч но го
й со ці аль но го згур ту ван ня;

– ві дом ства, за ді я ні у ви ко нан ні на ці о наль них прог рам га лу зе во го роз -
вит ку та уп рав лін ні ни ми: На ці о наль ний фонд охо ро ни нав ко лиш ньо го
се ре до ви ща та мор ської еко но мі ки, Поль ське аген тство з роз вит ку під -
при єм ниц тва, Аген тство з пи тань рес трук ту ри за ції та мо дер ні за ції сіль -
сько го гос по дар ства та ін ші.

На ре гі о наль но му рів ні –
– офі си мар ша лів;
– офі си во є водств;
– аген тства ре гі о наль но го роз вит ку – у Поль щі іс нує приб лиз но 70

агентств, які сти му лю ють і під три му ють ре гі о наль ний еко но міч ний
роз ви ток.

Пла ну ван ня роз вит ку
На ці о наль на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку на 2001–2006

ро ки (НСРР), яка бу ла прий ня та пар ла мен том 28 груд ня 2000 ро ку, зак ла ла ос -
но ву для дер жав ної під трим ки та ре а лі за ції ре гі о наль ної по лі ти ки, виз на чає
стат ті та прі о ри те ти бюд же ту що до під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку, од нак
не міс тить док лад них пра вил виз на чен ня сфер для під трим ки.
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Прог ра ма під трим ки, ух ва ле на пар ла мен том 28 груд ня 2000 ро ку, де -
та лі зує НСРР, зок ре ма виз на чає сфе ру, ре жим та умо ви дер жав ної під трим ки
ре гі о нів. Се ред ін шо го в ній вик ла де ні ви ди зав дань, за яки ми мо же на да ва ти ся
під трим ка, об’єк тив ні кри те рії виз на чен ня сфер для під трим ки, прин ци пи ви ді -
лен ня кош тів дер жав но го бюд же ту для ок ре мих зав дань, пра ви ла оцін ки та
контр о лю за про це сом ви ко нан ня.

У ці лях струк тур ної по лі ти ки нап ри кін ці 1999 ро ку був роз роб ле ний По -
пе ред ній план на ці о наль но го роз вит ку на 2000–2002 ро ки, у яко му
бу ли виз на че ні за хо ди, які ма ють спіль но фі нан су ва ти ся за трьо ма пе ред вступ -
ни ми прог ра ма ми: ФАРЕ – еко но міч не та со ці аль не згур ту ван ня, САПАРД та
ІСПА. План на ці о наль но го роз вит ку на пе рі од до 2006 ро ку був роз роб ле -
ний у 2003 ро ці.

На ре гі о наль но му рів ні сей ми ка ми роз роб ле ні та прий ня ті 16 стра те гій
ре гі о наль но го роз вит ку.

Ре гі о наль на еко но мі ка
Хід про це сів тран сфор ма ції в ре гі о нах і пер спек ти ви їх ньо го май бут -

ньо го роз вит ку фор му ють ся в різ но ма ніт них со ці аль но)еко но міч них кон -
тек стах. Су час ний стан ре гі о наль них еко но мік та їх ня здат ність за до воль ня -
ти ви мо ги гло баль ної еко но мі ки є нас лід ком різ ної іс то рич ної спад щи ни.
Мо де лі ре гі о наль но го роз вит ку Поль щі знач ною мі рою від по ві да ють ме жам
роз по ді лу Поль щі у 19)му ст. між Рос і єю (центр – схід), Ав стрі єю (пів ден ний
схід) і Пру сі єю (пів ніч ний за хід). Ни ніш ні дис про пор ції між ре гі о на ми та
ди на мі ка їх ніх змін ма ють ко рін ня у дов гос тро ко вих про це сах, які по ча ли ся
де ся ти річ чя то му.

Хо ча за галь на тен ден ція виг ля дає ціл ком ста біль ною, слід під крес ли ти, що
у 1990)х ро ках у Поль щі від бу ли ся знач ні зру шен ня на ре гі о наль ній ма пі со ці -
аль но)еко но міч но го по тен ці а лу. Ба га то ре гі о нів змі ни ли свою від нос ну по зи -
цію за рів нем і ди на мі кою сво го роз вит ку. Оче вид не по гір шен ня со ці аль -
но)еко но міч но го ста но ви ща від зна ча ло ся у тих ре гі о нах, де в ре гі о наль ній
еко но мі ці до мі ну ва ли ста рі про мис ло ві струк ту ри (нап рик лад, у Сі лезь ко му та
Лод зсько му). З ін шо го бо ку, в ре гі о нах на за хід но му кор до ні (Ниж ньо сі лезь ко -
му, Лю бусь ко му, За хід но по мор сько му) про це сам ре гі о наль но го роз вит ку спри -
яв лег ший дос туп до цен трів еко но міч ної ак тив нос ті За хід ної Єв ро пи, що фун к-
ці о ну ва ли як дже ре ла ка пі та лу й ноу)хау для поль ських суб’єк тів. Що
сто су єть ся ді а па зо ну дис про пор цій, то най біль ший роз рив від зна ча єть ся між
Ма зо вець ким во є вод ством і реш тою ре гі о нів. Дис про пор ції роз вит ку між реш -
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тою во є водств зда ють ся не ду же раз ю чи ми – на рів ні, по рів нян но му з тим, що
спос те рі га єть ся у кра ї нах ЄС.

Ре гі о наль ні дис про пор ції
Поль ща є кра ї ною ре гі о наль ної ди фе рен ці а ції. Ре гі о наль ні від мін нос ті

про яв ля ють ся у ге ог ра фії та лан дшаф ті, де мог ра фії, еко но мі ці, куль ту рі та по -
лі ти ці. Ця ди фе рен ці а ція обу мов ле на дво ма го лов ни ми ви мі ра ми: струк тур -
ним, пов’яза ним із іс то рі єю, та місь ко)сіль ським. Їх ня ком бі на ція фор мує струк -
ту ру те ри то рії Поль щі.

Пос тсо ці а ліс тич на тран сфор ма ція ма ла чіт кий ре гі о наль ний ха рак тер:
кіль ка ре гі о нів ви я ви ли ся кра ще під го тов ле ни ми для но вих еко но міч них умов,
а ін ші не змог ли впо ра ти ся з ни ми дос тат ньо доб ре. Не див но, що іс то рич но
кра ще роз ви не ні ре гі о ни ви яв ля ють біль шу прис то со ву ва ність до кон ку рен -
тної від кри тої еко но мі ки. Їх ня ба гат ша й су час ні ша еко но міч на струк ту ра,
більш ква лі фі ко ва на ро бо ча си ла, кра ща ос на ще ність ви со ко я кіс ною ін сти ту -
цій ною та ма те рі аль ною ін фрас трук ту рою роб лять їх при ваб ли ві ши ми для віт -
чиз ня них та іно зем них ін вес то рів. Як ре зуль тат, струк тур ні змі ни в цих ре гі о -
нах глиб ші, а тем пи тран сфор ма ції – ви щі.

Ре гі о наль ний по діл
У Сло вач чи ні ре гі о ни рів ня NUTS ІІ (як ста тис тич ні оди ни ці) виз на че ні

на ос но ві про по зи ції Ста тис тич но го уп рав лін ня та схва лен ня Єв рос та том:
NUTS I – Сло ваць ка Рес пуб лі ка.
NUTS II – 4 те ри то рі аль ні ста тис тич ні оди ни ці (під го тов ле ні ад -

мі ніс тра тив ні ре гі о ни):
Бра тис лав ський ре гі он;
За хід на Сло вач чи на (Трнав ський, Трен чин ський, Ніт ран ський ре гі о ни);
Цен траль на Сло вач чи на (Жи лин ський та Бан сько бис триць кий ре гі о ни);
Схід на Сло вач чи на (Пре шов ський та Ко шиць кий ре гі о ни).
NUTS III – 8 ре гі о нів.
NUTS IV – 79 ра йо нів.
NUTS V – 2878 му ні ци па лі те тів!!!
У ве рес ні 2000 ро ку уряд Сло ваць кої Рес пуб лі ки зат вер див та кі до ку мен ти:
1. Прин ци пи ре гі о наль ної по лі ти ки Сло ваць кої Рес пуб лі ки, в яких

ви)к ла де ні за галь ні ор га ні за цій ні, ін сти ту цій ні, ін стру мен таль ні, прог рам ні та
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ре сур сні мож ли вос ті за без пе чен ня ді яль нос ті з ре гі о наль но го роз вит ку. Зна -
чен ня цих прин ци пів по ля гає у ство рен ні умов для гар мо ні за ції сло ваць кої
ре гі о наль ної по лі ти ки з ре гі о наль ною по лі ти кою ЄС і для зас то су ван ня прин -
ци пів ре гі о наль ної по лі ти ки ЄС. Вод но час прин ци пи ре гі о наль ної по лі ти ки
Сло вач чи ни є ін стру мен том за без пе чен ня кон цен тра ції ре сур сів ре гі о наль ної
по лі ти ки у проб лем них ре гі о нах (на ре гі о наль них дис про пор ці ях). Ак цент
ста вить ся на де цен тра лі за цію у прий нят ті рі шень і від по ві даль нос ті, а та кож
на спів ро біт ниц тво між різ ни ми ор га на ми вла ди у ви рі шен ні пи тань ре гі о -
наль ної по лі ти ки.

2. За кон про спри ян ня ре гі о наль но му роз вит ку
Ме та за ко ну – ство ри ти особ ли ву мо дель ре гі о наль но го роз вит ку від по -

від но до ви мог Єв ро со ю зу. Про те цей до ку мент ство рив нез ро зу мі лі струк ту ри
для ви ко нан ня ре гі о наль ної по лі ти ки, фун кцій ре гі о наль них ор га нів вла ди,
схем зв’яз ку та ко ор ди на ції, а та кож ро лі ус та нов)ви ко нав ців прог рам
(агентств роз вит ку).

Пла ни
На ці о наль ний план ре гі о наль но го роз вит ку.
Прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку (як скла до ва На ці о наль но го пла ну РР).
За кон про під трим ку ре гі о нів (Фонд РР).

Ре гі о наль ний по діл
З 1950 ро ку в Ру му нії бу ло про ве де но де кіль ка ад мі ніс тра тив них ре форм

сто сов но різ них ас пек тів цен тра лі зо ва но го уп рав лін ня, але в то му, що сто су єть ся
треть о го рів ня уп рав лін ня, ре фор ми про су ва ли, го лов ним чи ном, ок ру ги та ре гі -
о ни як Асо ці а цію ок ру гів. Ок ру ги до те пер за ли ши лись май же не змі не ни ми.

Ни ні в Ру му нії 41 ра йон та Бу ха рес тський му ні ци па лі тет як ок ре ма оди -
ни ця. Ця сис те ма за ли ша єть ся ду же цен тра лі зо ва ною (на віть при фі нан со вій
са мос тій нос ті та пе ре да чі де я ких фун кцій від цен траль но го уря ду); прий нят тя
рі шень не де цен тра лі зо ва но. У кож но му ра йо ні уряд пред став ляє пре фект, яко -
го приз на чає цен траль ний уряд.

8 ре гі о нів, які не є ад мі ніс тра тив ни ми ре гі о на ми, ство ре ні на доб ро -
віль ній ос но ві як асо ці а ції ра йо нів (ра ди).

Еко но міч ний ана ліз доз во ляє зро би ти вис но вок, що у кра ї ні май же не має
ре гі о наль них дис про пор цій. Бу ха рест – най більш роз ви не не міс то, але у ду же
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деп ре сив но му ре гі о ні, то му це не змі нює кар ти ну за га лом низь ко го рів ня роз -
вит ку кра ї ни.

Струк ту ра з ви роб лен ня по лі ти ки
Схе ма струк ту ри з ви роб лен ня по лі ти ки роз вит ку виг ля дає ду же ці ка вою

для кра ї ни, яка має до во лі цен тра лі зо ва ну сис те му (ство рен ня по лі ти ки здій -
сню єть ся за ме то дом «зни зу до го ри»).

Аген тства ре гі о наль но го роз вит ку роз роб ля ють стра те гії та прог ра ми
роз вит ку і про по ну ють їх як про ект ра дам з ре гі о наль но го роз вит ку. Піс ля
вив чен ня во ни по да ють стра те гії та прог ра ми до НАРР. На ці о наль не аген тство
ре гі о наль но го роз вит ку зби рає з ре гі о нів усі стра те гії та прог ра ми й по дає їх
на зат вер джен ня На ці о наль ній ра ді з ре гі о наль но го роз вит ку. По чи на ю чи з
2000 ро ку На ці о наль на ра да з ре гі о наль но го роз вит ку бу ла пе рет во ре на на
Мі ніс тер ство ре гі о наль но го роз вит ку. Стра те гії та прог ра ми зат вер джує
Прем’єр)мі ністр.
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ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ –
СПРОБА ОСМИСЛЕННЯ

За мість всту пу
Ро бо ту над ана лі зом су час ної ре гі о наль ної по лі ти ки роз по ча то ще у

квіт ні 2008 ро ку. За цей час бу ло вив че но стан нор ма тив но)пра во вої ба зи
у цій сфе рі, роз гля ну то ди на мі ку еко но міч но го роз вит ку ре гі о нів, ви яв ле -
но низ ку проб лем, що за ва жа ють про ве ден ню ефек тив ної ре гі о наль ної
по лі ти ки як на на ці о наль но му, так і ре гі о наль но му рів нях, про ве де но по -
пе ред ню оцін ку про по зи цій що до змі ни век то ра дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки, які міс тять про ек ти кон цеп ту аль них до ку мен тів, що бу ли під го -
тов ле ні за цей час у Мі ніс тер стві ре гі о наль но го роз вит ку та бу дів ниц тва
Ук ра ї ни.

Роз по чи на ю чи цю ана лі тич ну ро бо ту в пе рі од стрім ко го еко но міч но го
зрос тан ня в Ук ра ї ні, в кін ці її пер шо го ета пу ми зіш тов хну лись із проб ле мою
по ши рен ня сві то вої фі нан со вої кри зи на Ук ра ї ну.

Ви я ви лося, що від сут ність стій ко го ук ра їн сько го рин ку, у який ін тег ро ва -
ний біз нес різ них ре гі о нів, приз ве ла до по си лен ня впли ву фі нан со вої кри зи
са ме на ті ре гі о ни, які ма ють орі єн то ва ну на ек спорт еко но мі ку і сла бо за ді я ні
у за галь но ук ра їн сько му роз по ді лі пра ці.

Спра вед ли вою є те за, що кож на кри за має і пев ні по зи тив ні нас лід ки.
Мож ли во, ни ніш ня фі нан со ва кри за ста не до дат ко вим ка та лі за то ром для між -
ре гі о наль ної ко о пе ра ції в Ук ра ї ні та зап ро вад жен ня в дер жа ві су час ної дер -
жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, адек ват ної но вим вик ли кам.

Виклики
Гло ба лі за ція та ки за че пи ла Ук ра ї ну. Жит тя ста вить пе ред дер жа вою та ук -

ра їн ським сус піль ством но ві вик ли ки, не ре а гу ва ти на які не мож на, ос кіль ки
ми мо же мо прос то щез ну ти із сві то вої кар ти, як ще за ли де сят ки чи мо же й ти -
ся чі на ро дів уп ро довж сві то вої іс то рії.

Ці вик ли ки ма ють як зов ніш нє, так і внут ріш нє по ход жен ня.
Зви чай но ре а гу ва ти на зов ніш ні вик ли ки над зви чай но склад но. З ін -

шо го бо ку, внут ріш ні вик ли ки в умо вах Ук ра ї ни не тіль ки по гір шу ють си -
ту а цію із зов ніш ні ми, а й ча сом про во ку ють їх по я ву. Са ме то му пе рет во -
рен ня проб лем, які ство рю ють пе ред Ук ра ї ною внут ріш ні вик ли ки, у но ві
мож ли вос ті має ста ти сер йоз ним ар гу мен том у ней тра лі за ції вик ли ків зов -
ніш ніх.
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Зов ніш ні вик ли ки
1. Роз гор тан ня гло баль них, сві то вих про це сів та ким чи ном, що іс -

тот но змі ню єть ся між на род ний ри нок роз по ді лу пра ці, на рос тає кон ку рен ція за
всі ви ди ре сур сів, у пер шу чер гу енер ге тич ні, не тіль ки ус клад нює умо ви для роз -
вит ку Ук ра ї ни, а й приз во дить до втра ти дер жа вою пе ре ваг сво го ге о по лі тич но го
роз мі щен ня як тран зит ної дер жа ви, мос ту між За хо дом і Схо дом, між Пів ніч чю та
Пів днем Єв ро пи. Ре аль ні про ек ти роз мі щен ня но вих шля хів тран зи ту ро)
с ій ських та се ред ньо а зі ат ських енер го но сі їв у Єв ро пу по за Ук ра ї ною, а та кож бу -
дів ниц тво ав тот ран спор тних ко ри до рів та ло гіс тич них цен трів аві ат ран спор тних
пе ре ве зень за ме жа ми Ук ра ї ни ли ше під твер джує ре аль ність ці єї си ту а ції.

2. Від ста ван ня Ук ра ї ни від роз ви ну тих кра їн за по каз ни ка ми
якос ті жит тя гро ма дян, рів ня ін вес ти цій ної при ваб ли вос ті, кон ку рен тос про -
мож нос ті та роз ви не нос ті ін но ва цій но го се ре до ви ща про дов жує стрім ко на рос -
та ти. Цей вик лик по яс ню єть ся не ли ше об’єд нан ням пе ре до вих на цій у Єв ро пей -
сько му Со ю зі і, як нас лі док, різ ким зрос тан ням мож ли вос тей роз вит ку на ших
су сі дів по єв ро пей сько му до му по рів ня но з Ук ра ї ною, а й пе ре ду сім внут ріш ні ми
ук ра їн ськи ми проб ле ма ми. Пе ре бу ван ня 45)міль йон ної дер жа ви за рів нем кон -
ку рен тос про мож нос ті в кін ці пер шої сот ні дер жав сві ту є гань бою.

3. Ство рен ня по тен цій но го нап ру жен ня на ук ра їн ських кор до -
нах че рез фор му ван ня су сід ні ми дер жа ва ми на при лег лих до дер жав но го кор -
до ну Ук ра ї ни те ри то рі ях цен трів зрос тан ня, що приз во дить до від то ку тру до -
вих, ін те лек ту аль них та ін ших ре сур сів з при кор дон них ре гі о нів Ук ра ї ни,
до дат ко вої со ці аль ної нап ру же нос ті в цих ре гі о нах.

На ші су сі ди на за хо ді, які ста ли пов ноп рав ни ми чле на ми ЄС, ух ва ли ли свої
влас ні ре гі о наль ні прог ра ми, як нап рик лад, прог ра ма роз вит ку Схід ної Поль щі, з
бюд же том по над 16 млрд єв ро на 7 ро ків, що має пе рет во ри ти су сід ні з Ук ра ї ною
во є вод ства Поль щі на ви со ко роз ви не ні та ба га ті ре гі о ни; з ін шо го бо ку, прог ра -
ма роз вит ку Бєл го род щи ни і пе рет во рен ня Бєл го ро да в аль тер на ти ву Хар ко ву.

Ана ло гіч на си ту а ція і мен ших від тин ках ук ра їн ських кор до нів з Угор щи -
ною та Ру му ні єю. Став ши чле на ми ЄС, на ші за хід ні су сі ди от ри ма ли знач но
біль ші по рів ня но з Ук ра ї ною мож ли вос ті для влас но го роз вит ку і особ ли во
при кор дон них ре гі о нів.

Внут ріш ні вик ли ки
1. Від сут ність сфор мо ва них за галь но на ці о наль них, виз на них сус піль -

ством цін нос тей, які зміц ню ва ли б й єд ність дер жа ви, а та кож за галь но дер -
жав но го по лі тич но го, еко но міч но го, мов но го, куль тур но го, ін фор ма цій но го
прос то ру.
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На жаль, в Ук ра ї ні від бу лась «са мо ав то но мі за ція» ре гі о наль них спіль нот.
Влас ні те ле ба чен ня, га зе ти, ви щі нав чаль ні зак ла ди, олі гар хи, іс то рія із сво ї ми мі -
фа ми. Роз ми ван ня спіль нос ті прос то ру приз во дить до внут ріш ніх про тис то янь з
при чин, які для на ших су сі дів виг ля да ють дріб ни ми на фо ні гло баль них вик ли ків.

2. По лі тич на струк ту ри за ція ре гі о нів і на ма ган ня ви ко рис та ти її раз ом
із проб ле ма ми ре гі о наль но го роз вит ку, еко но міч ни ми, со ці аль ни ми, куль тур -
ни ми, мен таль ни ми та ін ши ми від мін нос тя ми між ре гі о на ми для за гос трен ня
по лі тич но го про тис то ян ня як на на ці о наль но му рів ні, так і в між ре гі о наль них
від но си нах.

Не тер пи мість між по лі тич ни ми си ла ми, що ма ють ду же ви раз ну ре гі о -
наль ну елек то раль ну під трим ку, приз во дить до па ра лі чу ін сти ту тів де мок ра тії,
руй нує пер ші па рос тки єд нос ті в ук ра їн сько му сус піль стві, ство рює заг ро зи
збе ре жен ню те ри то рі аль ної ці ліс нос ті дер жа ви.

3. Від сут ність адек ват ної дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки ще
більш по си ли ла ри зи ки та не га тив ні тен ден ції ук ра їн сько го жит тя: на рос тан ня
аси мет рії в рів нях роз вит ку ре гі о нів, дег ра да ція се ла, кри за місь кої по се лен -
ської ме ре жі, ско ро чен ня кіль кос ті та по гір шен ня якос ті тру до во го по тен ці а лу,
по си лен ня міг ра ції з ба гать ох ре гі о нів Ук ра ї ни пра цез дат но го на се лен ня, особ -
ли во мо ло ді, за ме жі Ук ра ї ни.

Рейтинги України
Ни ні у сві ті всі кон ку ру ють зі всі ма. Кон ку рен ція сто су єть ся і дер жав, які

кон ку ру ють за ре сур си – як при род ні, так і ін вес ти цій ні і люд ські.
Рей тинг2 Ук ра ї ни се ред най біль ших 46 дер жав сві ту є до сить три вож ним.
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2 По тен ці ал Ук ра ї ни та йо го ре а лі за ція. Спіль ний ана лі тич ний звіт Мі ніс тер ства еко но -
мі ки, Мі ніс тер ства фі нан сів та На ці о наль но го бан ку Ук ра ї ни. – К., 2008.

По каз ник Рей тинг
Еко но міч ний роз ви ток 41 із 46

Ре сур си та ефек тив ність їх ви ко рис тан ня 39 із 46

Еко но мі ка знань 23 із 33

Ін фрас трук ту ра 37 із 46

Дов кіл ля 37 із 46

Ін сти ту ції 41 із 43

Рі вень жит тя та здо ров’я 32 із 46

Рі вень ін фля ції 46 із 46

Внут ріш ні ін вес ти ції на осо бу 34 із 46

Зов ніш ні ін вес ти ції на осо бу 35 із 46



Ще гір ша си ту а ція із рів нем кон ку рен тос про мож нос ті Ук ра ї ни. За рів нем
кон ку рен тос про мож нос ті Ук ра ї на у вось мо му де сят ку!

Кон ку рен тос про мож ність дер жа ви за ле жить від кон ку рен тос про мож нос ті
ре гі о нів і нав па ки. Не мож ли во за без пе чи ти роз квіт усі єї дер жа ви, як що дис -
про пор ції між ре гі о на ми ли ше зрос та ють.

Особ ли во стрім ко на рос та ють дис про пор ції між Ки є вом та реш тою ре гі о -
нів Ук ра ї ни.

Ва ло ва до да на вар тість грн/осо бу на рік

40



Низь ка кон ку рен тос про мож ність Ук ра ї ни галь мує за лу чен ня іно зем них
ін вес ти цій. Більш кон ку рен тос про мож ні ре гі о ни ма ють знач но кра щий рі вень
за лу чен ня зов ніш ніх ін вес ти цій, ніж ре гі о ни деп ре сив ні.

У 2007 ро ці дис про пор ції у роз мі рах ін вес ти цій на ду шу на се лен ня зрос ли
ще біль ше: рі вень ін вес ти цій у Ки є ві ста но вив 3605,3 $, а в Тер но піль ській об -
лас ті – 46,4$ на осо бу. Дис про пор ція у 77,7 разу! А ста ном на 1 січ ня 2009 ро ку
дис про пор ція за цим по каз ни ком зрос ла в 92 рази.

Ана ло гіч на си ту а ція і з фор му ван ням по дат ко вих над ход жень в ре гі о нах.
Дис про пор ція за цим по каз ни ком між Ки є вом та Тер но піль ською об лас тю в
2008 ро ці ста но ви ла 16,6 разу, між се ред нім по Ук ра ї ні по каз ни ком та тою ж
Тер но піль ською об лас тю – 3,4 разу.

Тран сфер на по лі ти ка в Ук ра ї ні по бу до ва на та ким чи ном, що фак тич но
зник ла мо ти ва ція до на ро щу ван ня влас но го еко но міч но го по тен ці а лу ре гі о ну
чи те ри то рі аль ної гро ма ди. На дії на проц ві тан ня міс це ві гро ма ди та міс це ві
вла ди пок ла да ють ви нят ко во на пе ре роз по діл кош тів з дер жав но го бюд же ту.

Київ та регіони
Сьогодні Україну політологи та політики за різними показниками і для різ-

них політичних цілей розділяють або на «лівобережну» та «правобережну», на
проєвропейський Захід та проросійський Схід, на промисловий Схід та сіль-
ськогосподарський Центр та Південь і т. п. Насправді за економічними показ-
никами Україну можна розділити на Київ та всі решта регіонів, оскільки за най-
більш важливими економічними показниками Київ випереджає будь-який
інший регіон України.
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На діаграмі3 , показаній нижче, видно, що розмір економіки Києва, валовий
регіональний продукт на душу населення та темпи зростання економіки за
останні роки є значно вищими за аналогічні показники серед інших регіонів.

Якщо порівняти регіони вже без врахування Києва, то ситуація тут дещо
поліпшується, але все одно серед регіонів з різними рівнями урбанізації дис-
пропорції залишаються досить великими і продовжують наростати.
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3 Діаметр кола визначає розмір економіки регіону (ВРП).



Навіть візуально на діаграмі видно, що українські регіони за економічни-
ми показниками є настільки різними, що виникає бажання, аби забезпечити їх
порівняння, спробувати згрупувати їх таким чином, щоб можна було порівню-
вати сумірні суб’єкти.

Приведена тут типологія регіонів не претендує на істину в останній
інстанції, але має свою чітку логіку та кореспондується з підходами до типоло-
гізації регіонів, прийнятими в Європейському Союзі4.

Типи регіонів
1. Київ – особливий випадок як у кількісному, так і в якісному відно-

шенні, котрий неможливо порівняти або об’єднати з будь-яким іншим
регіоном.

2. Високоіндустріалізовані та високоурбанізовані регіони з
рівнем розвитку вище середнього (з 2 підтипами) – дуже компактний
тип, що охоплює регіони у східній частині країни.

3. Високоурбанізовані, орієнтовані на послуги регіони з серед-
нім рівнем розвитку (з 2 підтипами) – регіони у різних частинах краї-
ни, з більш компактною групою на півдні.
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4 Публікація Проекту «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні». Стратегічні
рамки та План заходів щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку.



4. Малі, дещо урбанізовані, агропромислові регіони з низьким
рівнем розвитку (з 3 підтипами) – відносно компактний тип, здебільшо-
го у західній частині країни.

5. Регіони з низьким рівнем розвитку, вповільненням розвит-
ку та з найсерйознішими проблемами розвитку – розкиданий тип.

Порівняння типів регіонів за деякими ключовими показниками

Тепер, маючи типологізацію регіонів, розуміючи природу їхніх відмінно-
стей у розвитку, можна формувати набір інструментарію для розв’язання про-
блем асиметрії розвитку та підтягування можливостей слаборозвинених регіо-
нів для зростання.
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ВРП на д.н., 2007 р.
Продуктивність

праці, ВДВ на 1 зай-
нятого, 2006 р.

Густина населення,
2007 р.

грн % серед-
нього грн % серед-

нього
осіб/кв.

км
% серед-

нього

Тип 1 – Київ 49998 324% 64953 276% 3398 4397%

Тип 2 – висо-
коурбанізовані
та високоінду-
стріалізовані

18664 121% 26601 113% 98 126%

Тип 3 – високо
урбанізовані,
орієнтовані на
послуги

13115 85% 20085 85% 79 102%

Тип 4 – низь-
коурбанізовані
агропромислові
регіони

9017 58% 15621 66% 68 88%

Тип 5 – регіони з
низьким рівнем
розвитку та впо-
вільненням роз-
витку

9369 61% 15641 67% 46 59%



Саме такі логічні та наукові підходи мають знайти своє відображення у
нових нормативних актах, що створюють правові рамки політики регіонально-
го розвитку.

Правове забезпечення державної регіональної
політики в Україні
Від лік ча су з по чат ку спро би ре а лі зо ву ва ти дер жав ну ре гі о наль ну по лі ти -

ку в Ук ра ї ні з ве ли кою час ткою ві ро гід нос ті мож на по ча ти від дня ух ва лен ня
Ука зу Пре зи ден та Ук ра ї ни № 341/2001 «Про Кон цеп цію дер жав ної ре гі о наль -
ної по лі ти ки» – 25 трав ня 2001 ро ку.

За га лом цей до ку мент мав більш те о ре тич но)ме то дич ний ха рак тер і не міс -
тив го лов но го – спо со бу та па ра мет рів мо ні то рин гу йо го ви ко нан ня, а ме ха ніз ми
ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки не ма ли ін но ва цій но го ха рак те ру.

Нез ва жа ю чи на це, час ти на еле мен тів на сам пе ред ін сти ту цій но го ха рак -
те ру, хо ча із знач ним за піз нен ням, бу ла ре а лі зо ва на, зок ре ма бу ло виз на че но в
2007 ро ці цен траль ний ор ган ви ко нав чої вла ди, від по ві даль ний за ре а лі за цію
дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки – Мі ніс тер ство ре гі о наль но го роз вит ку та бу -
дів ниц тва Ук ра ї ни. Про те, ство рив ши но ве мі ніс тер ство, яке ма ло бу ти ут во ре -
не ще до 2003 ро ку від по від но до зга да ної кон цеп ції, уряд так і не роз вів чіт ко
пов но ва жен ня у цій сфе рі між Мі ніс тер ством еко но мі ки та но во ут во ре ним мі -
ніс тер ством, що вид но із таб ли ці, на ве де ної ниж че.

По рів няль на таб ли ця пов но ва жень у сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку між
Мі не ко но мі ки та Мін ре гі он бу дом5
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Мі не ко но мі ки Мін ре гі он буд

Пос та но ва від 26 трав ня 2007 р. 
N 777 «Про зат вер джен ня По ло жен ня
про Мі ніс тер ство еко но мі ки Ук ра ї ни»

Пос та но ва від 16 трав ня 2007 р. 
№ 750

Сфе ра Мі не ко но мі ки є го лов ним (про від -
ним) ор га ном у сис те мі цен траль них
ор га нів ви ко нав чої вла ди із за без пе -
чен ня ре а лі за ції дер жав ної еко но -
міч ної, ці но вої, ін вес ти цій ної та зов -
ніш ньо е ко но міч ної по лі ти ки, а та кож 

Мін ре гі он буд є го лов ним (про від -
ним) ор га ном у сис те мі цен траль них
ор га нів ви ко нав чої вла ди з пи тань
за без пе чен ня ре а лі за ції дер жав ної
ре гі о наль ної по лі ти ки і по лі ти ки у
сфе рі бу дів ниц тва, ар хі тек ту ри та 

5 За наслідками першого етапу адміністративної реформи Міністерство регіонального
розвитку та будівництва об‘єднано з Міністерством житлово-комунального господарства і
тепер має назву – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунально-
го господарства.
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Мі не ко но мі ки Мін ре гі он буд

Сфе ра між ві дом чої ко ор ди на ції з пи тань
еко но міч но го і со ці аль но го спів ро -
біт ниц тва Ук ра ї ни з ЄС

міс то бу ду ван ня, удос ко на лен ня ад -
мі ніс тра тив но)те ри то рі аль но го ус -
трою Ук ра ї ни

Зав дан ня Роз роб лен ня в ме жах сво їх пов но -
ва жень та за без пе чен ня від по від -
но до за ко но дав ства ре а лі за ції
дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки,
ор га ні за ція ро бо ти, пов’яза ної із
ство рен ням умов для ди на міч но -
го, зба лан со ва но го со ці аль но)еко -
но міч но го роз вит ку кра ї ни та її
ре гі о нів

Участь у фор му ван ні та за без пе чен ня
ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по -
лі ти ки…, під го тов ка і вне сен ня про по -
зи цій що до під ви щен ня ефек тив нос ті
спри ян ня уз год жен ню ді яль нос ті цен -
траль них і міс це вих ор га нів ви ко нав -
чої вла ди, ор га нів міс це во го са мов ря -
ду ван ня у цій сфе рі, за лу чен ня
гро мад ськос ті до учас ті у під го тов ці та
об го во рен ні про ек тів від по від них рі -
шень ор га нів дер жав ної вла ди

Вжи ває в ме жах сво їх пов но ва -
жень за хо дів що до фор му ван ня
еко но міч но дос тат ніх те ри то рі аль -
них гро мад, зміц нен ня їх ма те рі -
аль но)фі нан со вої ба зи, спри яє
ком плек сно му со ці аль но)еко но -
міч но му роз вит ку те ри то рій

Вно сить про по зи ції що до фор му ван -
ня дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки
… та удос ко на лен ня ад мі ніс тра тив -
но)те ри то рі аль но го ус трою

Бе ре участь у роз роб лен ні і здій -
снен ні за хо дів, спря мо ва них на
роз бу до ву ін фрас трук ту ри ре гі о -
нів, роз ви ток між ре гі о наль но го
еко но міч но го спів ро біт ниц тва

Участь у роз роб лен ні та впро вад -
жен ні пра во во го, еко но міч но го та
ор га ні за цій но го ме ха ніз му ви рів ню -
ван ня і сти му лю ван ня ста ло го роз -
вит ку ре гі о нів, їх спів ро біт ниц тва,
здій снен ні від по від но до за ко но дав -
ства за хо дів що до по до лан ня деп ре -
сив нос ті ок ре мих те ри то рій, …

За без пе чує за галь ну ко ор ди на цію
тран скор дон но го спів ро біт ниц тва
та контр оль за дот ри ман ням за ко -
но дав ства з пи тань тран скор дон -
но го спів ро біт ниц тва 

Спри яє від по від но до за ко но дав ства
роз вит ку між ре гі о наль но го та тран -
скор дон но го спів ро біт ниц тва

Здій снює ор га ні за цій но)ме то дич не
ке рів ниц тво та ко ор ди на цію ро бо -
ти з під го тов ки прог но зів еко но -
міч но го і со ці аль но го роз вит ку Ав -
то ном ної Рес пуб лі ки Крим,
об лас тей, ра йо нів і міст на се ред -
ньос тро ко вий пе рі од та прог рам 

За без пе чує ко ор ди на цію ді яль нос ті
цен траль них і міс це вих ор га нів ви -
ко нав чої вла ди з роз роб лен ня та ви -
ко нан ня пла нів за хо дів що до ре а лі -
за ції Дер жав ної стра те гії
ре гі о наль но го роз вит ку, ре гі о наль -
них стра те гій роз вит ку



Нез ва жа ю чи на те, що Кон цеп ція пе ред ба ча ла та кож ут во рен ня аген цій
ре гі о наль но го роз вит ку ще до 2003 ро ку, їх також і не бу ло ство ре но. Ті аген -
ції, які іс ну ють сьо год ні в ре гі о нах, є зви чай ни ми гро мад ськи ми ор га ні за ці я ми,
які пра цю ють не зав дя ки дер жав ній по лі ти ці та дер жав ній під трим ці, а вик -
люч но зав дя ки ак тив нос ті ок ре мих лю дей та до нор ській під трим ці.

Кон цеп ція та кож да ла пош товх фор му ван ню нор ма тив но)пра во во го за -
без пе чен ня дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. 
N 437-р «Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної полі-
тики» затверджено план заходів з реалізації Концепції, який передбачав здій-
снити цілу низку організаційних заходів та підготувати необхідні проекти
законів.

Станом на 24.01.2011 року в Україні у сфері регіонального розвитку діють
такі Закони України, які певною мірою регулюють питання формування та реа-
лізації державної регіональної політики:

№ 2411-VI від 01.07.2010 р. «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;
№ 2404-VI від 01.07.2010 р. «Про державно-приватне партнерство»;
№ 2856-ІV від 08.09.2005 р. «Про стимулювання розвитку регіонів»;
№ 1621-IV від 18.03.2004 р. «Про державні цільові програми»;
№ 1602-III від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування та розроблен-

ня програм економічного та соціального розвитку України»;
№ 1699-III від 20.04.2000 р. «Про планування і забудову територій»;
№ 3059-III від 07.02.2002 р. «Про Генеральну схему планування території

України».
Проте, незважаючи на досить широкий перелік законів у сфері аналізу,

система законодавчого забезпечення формування та реалізації державної
регіональної політики відповідно до кращого європейського та світового
досвіду так і не створена.

Чинні на сьогодні закони ухвалювалися в різний час, на базі різних кон-
цепцій та вирішення локальних завдань, тому не є взаємодоповнюючими та
гармонізованими.

Найбільш загально засади регіональної політики визначає закон
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еко но міч но го і со ці аль но го роз -
вит ку Ав то ном ної Рес пуб лі ки
Крим, об лас тей, ра йо нів і міст на
ко рот кос тро ко вий пе рі од



№ 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010,
який містить окрему статтю:

« Стаття 4. Засади внутрішньої політики у сферах розвитку місце-
вого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів

1. Основними засадами внутрішньої політики у сферах розвитку міс-
цевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є:

утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовлад-
дя, розширення повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функ-
цій органів державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональ-
них та місцевих інтересів;

реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого само-
врядування, створення умов для розвитку економічної самостійності
регіонів;

удосконалення системи адміністративно-територіального устрою
на принципах економічної самодостатності та доступності адміністра-
тивних (управлінських) і соціальних послуг споживачам цих послуг;

зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та
підвищення рівня їх ресурсного забезпечення;

посилення відповідальності представників органів місцевого само-
врядування, сільських, селищних, міських голів перед територіальними
громадами, що їх обрали;

розроблення та впровадження проектів міжрегіональних економіч-
них зв’язків і транскордонного співробітництва, спрямованих на підви-
щення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного роз-
витку;

зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг
територіального поділу і кооперації праці;

створення ефективних механізмів забезпечення активної участі
територіальних громад та органів місцевого самоврядування у форму-
ванні та реалізації державної регіональної політики;

досягнення високої функціональної спроможності кадрового потенціа-
лу регіонів, передусім шляхом створення системи і технологій залучення
інвестицій для підготовки високопрофесійних управлінських кадрів».

Фактично цитована стаття визначає сферу компетенції класичного міні-
стерства «регіонального розвитку» в європейському розумінні цього слова і
має стати реально компетенцією Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України.
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Закон «Про стимулювання розвитку регіонів»
Закон «Про стимулювання розвитку регіонів» (далі – ЗСРР) № 2856-

IV було ухвалено 8 вересня 2005 року на підставі Концепції державної
регіональної політики, затвердженої Указом Президента України 
№ 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики» від 25
травня 2001 року.

Предметом ЗСРР законодавець визначив:
«правові, економічні та організаційні засади реалізації державної

регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подо-
лання депресивності територій».

Відповідно до ЗСРР реалізація державної регіональної політики здій-
снюється на основі таких документів:

Державної стратегії регіонального розвитку – затверджується Урядом
України;

Регіональних стратегій розвитку – затверджуються відповідно Верховною
Радою АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Проблема 1. Невідповідність чи суперечливість ДСРР та РСР.
Формально регіональні стратегії можуть мати зовсім інші пріоритети, ніж

ДСРР, оскільки відповідно до частини 4 статті 3 ЗСРР регіональні стратегії
затверджують «з урахуванням норм, закладених у державній стратегії
регіонального розвитку,».

Жодних вимог щодо порядку узгодження в РСР державних, регіональних
та місцевих інтересів закон не містить, погодження пріоритетів СРР із пріори-
тетами, визначеними для регіону ДСРР, не відбувається.

Натомість ЗСРР визначає, що «Узгодження діяльності центральних та
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у
сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональ-
них стратегій розвитку здійснюється на основі угод щодо регіонального
розвитку».

Отже, існує певна логічна суперечність – вимог щодо узгодження ДСРР та
РСР між собою не має, так як немає процедури підготовки та узгодження з
регіонами самої ДСРР, зате надалі «узгодження діяльності» забезпечується уго-
дами щодо регіонального розвитку.

Звідси неможливо зрозуміти, який з документів для регіонального розвит-
ку має пріоритет: регіональна стратегія розвитку чи угода?

Якщо звернутися до іноземного досвіду, то можна побачити, що, наприк-
лад, у Франції угода між урядом та регіоном має характер планувального доку-
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мента, який погоджують та підписують дві сторони, і, отже, виконує роль
«регіональної стратегії розвитку» в українському розумінні.

Проблема 2. Закон «Про стимулювання розвитку регіонів» не
визначає порядку реалізації та фінансування ДСРР і РСР.

Статті 4–5 ЗСРР присвячені угодам щодо регіонального розвитку, зокрема
стаття 4 встановлює, що «Угода щодо регіонального розвитку передбачає:

спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної страте-
гії регіонального розвитку;

спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування з реалізації регіональної стратегії роз-
витку».

Далі йде мова про мінімальний зміст угоди та порядок її укладання чи
дострокового припинення. Проте ні в цих статтях, ні в інших не йдеться про
порядок реалізації, фінансування та моніторингу результативності заходів з
регіонального розвитку, які реалізовуються або державою, або регіоном відпо-
відно до ДСРР чи РСР.

Крім того, якщо у тій же Франції за регіональним рівнем закріплено
суттєві самостійні джерела доходів, які дають змогу формувати свої видатки
розвитку та планувати виконання спільних заходів розвитку разом із держа-
вою, то фінансові ресурси регіонів в Україні де-факто є обмеженими і не
дають змоги забезпечити навіть дворічне планування. Так само законом не
встановлюються гарантії фінансування заходів за угодою на середньостроко-
ву перспективу.

Адже ні цей закон, ні Бюджетний кодекс не встановлюють окремого
порядку фінансування заходів згідно із згаданими угодами.

Проблема 3. Закон не вирішує ні питання стимулювання
регіонального розвитку , ні розв’язання проблеми депресивності
територій.

Як уже було сказано вище, ЗСРР не передбачає сучасних інструментів сти-
мулювання регіонального розвитку, через, наприклад, «точки росту», перепро-
філювання старих промислових районів, створення індустріальних чи науко-
вих парків тощо; не встановлює порядок залучення до процесу розроблення
РСР різних суб’єктів розвитку, не визначає стабільних та прогнозованих дже-
рел фінансування заходів з регіонального розвитку.

Поряд з цим, незважаючи на те, що більшість статей закону, п’ять із 13,
присвячені проблемам депресивності територій, реальних інструментів подо-
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лання депресивності закон не визначає і це, напевно, логічно, оскільки підходи
щодо визначення депресивності територій, закладені у законі, недостатньо
аргументовані.

З цього можна зробити такі висновки:
1. Юридичний зміст ЗСРР не відповідає меті, означеній у преамбулі закону.
2. Інструментарій з регіонального розвитку у вигляді угоди щодо регіо-

нального розвитку між урядом та регіоном (в особі представницького органу)
недостатньо чітко означений і не охоплює широкого спектра проблем регіо-
нального розвитку, які слід вирішувати.

3. Застосування нечітко визначеного терміна «депресивна терито-
рія» гальмує застосування державного стимулювання вирішення проблем
депресивності. Крім того, міжнародний досвід показує, що вирішення
проблем регіонального розвитку, у тому числі депресивних територій,
потребує застосування інструментів стимулювання точок зростання,
використовуючи території проривного розвитку, як локомотив для інших
територій.

4. Закон «Про стимулювання розвитку регіонів» не використовує
базових складових для розроблення та реалізації таких стратегій, як
Генеральна схема планування території України, схеми планування тери-
торій областей тощо.

Закон України № 1621-IV від 18.03.2004 р. «Про державні ці-
льові програми»

Цей закон, що був ухваленим ще до прийняття закону «Про стимулюван-
ня розвитку регіонів», визначає загальні вимоги щодо підготовки державних
цільових програм, які в першу чергу носять галузевий чи секторальний харак-
тер. У статті 3 «Класифікація державних цільових програм» є лише загальна
норма, що «Державні цільові програми можуть бути спрямовані на
розв’язання інших проблем, у тому числі регіонального розвитку, що мають
державне значення».

Проте процес підготовки, взаємоузгодження програми з державними та
регіональними стратегічними документами має свої особливості, відмінні
від підготовки галузевих програм, що не знаходить свого відображення в
цьому законі.

Так само у законі не відображено координуючих функцій у розробленні
програм регіонального розвитку центрального органу виконавчої влади у
сфері регіональної політики.
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Закон № 1602-III від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозуван-
ня та розроблення програм економічного та соціального розвитку
України»

Цей закон, ухвалений понад 10 років тому, є чи не єдиним, до якого за весь
цей період не було внесено жодної зміни.

Відтак закон не враховує нових планувальних документів, які з’явилися в
Україні за останній період, зокрема у сфері регіонального розвитку. У цьому
законі не знайшла відображення ув’язка регіональних прогнозних та програм-
них документів із регіональними стратегіями розвитку, схемами планування
території регіонів.

Важливо згадати Пос та но ви Уря ду від 24 чер вня 2006 р. № 860 «Про
зат вер джен ня По ряд ку здій снен ня мо ні то рин гу по каз ни ків роз вит ку ре гі о -
нів, ра йо нів, міст рес пуб лі кан сько го в Ав то ном ній Рес пуб лі ці Крим і об лас -
но го зна чен ня для виз нан ня те ри то рій деп ре сив ни ми» та від 23 трав ня
2007 р. № 751 «Про зат вер джен ня По ряд ку під го тов ки, ук ла ден ня та ви ко -
нан ня уго ди що до ре гі о наль но го роз вит ку і від по від ної ти по вої уго ди».

Фактично законодавство у сфері регіонального розвитку, яке сформува-
лось протягом 2005–2010 років, мало створити цілісну та взаємоузгоджену
систему, що визначає перелік стратегічних та планувальних документів у
сфері регіонального розвитку, визначає інституції, що формують та реалі-
зують державну регіональну політику та реалізують проекти регіонального
розвитку, а також визначити та закріпити джерела фінансування регіональ-
ного розвитку.

На жаль, так не сталося. Як показує аналіз, кожен з названих вище доку-
ментів живе власним життям, пріоритети, визначені в різних документах, не є
гармонізованими, а джерел фінансування реалізації стратегій та угод регіо-
нального розвитку фактично немає. Принаймні в державному бюджеті окре-
мого рядка на фінансування угод регіонального розвитку не передбачено. Так
само в регіонах немає планів реалізації своїх стратегій розвитку.

Як прик лад, на во ди мо прі о ри те ти, виз на че ні в ос нов них до ку мен тах для
Львів ської об лас ті.

Пред ме том Уго ди між Уря дом Ук ра ї ни та Львів ською об лас ною ра дою є
уз год же на про тя гом 2009–2013 ро ків ді яль ність сто рін що до здій снен ня
спіль них за хо дів цен траль них та міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди і ор га -
нів міс це во го са мов ря ду ван ня з ре а лі за ції в ре гі о ні дер жав ної стра те гії ре гі -
о наль но го роз вит ку, а та кож з ре а лі за ції стра те гії роз вит ку Львів щи ни до
2015 ро ку.
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Від по від но до Пос та но ви Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни від 21.07.2007 р.
№ 1001 «Про зат вер джен ня Дер жав ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку на пе -
рі од до 2015 ро ку» прі о ри тет ни ми нап ря ма ми роз вит ку для Львів -
ської об лас ті виз на че но:

– роз ви ток при кор дон но го спів ро біт ниц тва;
– роз бу до ва ін фрас трук ту ри на пун ктах про пус ку че рез дер жав ний кор дон;
– роз бу до ва тран спор тної ме ре жі, роз ви ток ло гіс ти ки;
– рес трук ту ри за ція ву гіль ної, гір ни чо)ви до був ної та хі міч ної про мис ло вос ті;
– роз ви ток ви со коп ро дук тив но го аг роп ро мис ло во го ви роб ниц тва;
– роз ви ток ку рор тно)рек ре а цій ної сфе ри;
– ство рен ня на у ко во)ви роб ни чих клас те рів;
– про ти во па вод ко вий за хист.
Згід но з Уго дою що до ре гі о наль но го роз вит ку Львів ської об лас ті між Ка -

бі не том Мі ніс трів Ук ра ї ни та Львів ською об лас ною ра дою виз на че но та кі прі о -
ри тет ні нап ря ми еко но міч но го та со ці аль но го роз вит ку:

– рес трук ту ри за ція та роз ви ток ба зо вих га лу зей про мис ло вос ті;
– роз ви ток сис те ми жит тє за без пе чен ня на се ле них пун ктів;
– ство рен ня ефек тив ної сис те ми в га лу зі охо ро ни нав ко лиш ньо го при -

род но го се ре до ви ща;
– збе ре жен ня іс то ри ко)куль тур ної спад щи ни.
На віть по біч ний ана ліз прі о ри те тів по ка зує, що нав ряд чи мож на го во ри -

ти про ре аль ний еко но міч но)зба лан со ва ний роз ви ток об лас ті. Тим па че, що са -
ма ре гі о наль на стра те гія має приб лиз но та кий же рі вень за галь нос ті, як і Дер -
жав на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку (що до пус ти мо для до ку мен та
на ці о наль но го рів ня), але прі о ри те ти, виз на че ні в ре гі о наль ній стра те гії при їх
розв’язан ні, прог но зо ва но мо жуть ма ти знач но мен ший вплив на зрос тан ня
еко но міч но го по тен ці а лу об лас ті і ма ють більш за галь ний ха рак тер, уні вер -
саль ний для будь)яко го ре гі о ну Ук ра ї ни.

Фак тич но За кон «Про сти му лю ван ня роз вит ку ре гі о нів» не міс тить ін но -
ва цій них ін стру мен тів для ви рі шен ня проб лем аси мет рії роз вит ку ре гі о нів, а
«уго ди що до ре гі о наль но го роз вит ку», особ ли во в умо вах від сут нос ті для та -
ких угод ціль о во го фі нан су ван ня, нав ряд чи мо жуть ви рі ши ти проб ле ми дер -
жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, про які мо ва йшла ви ще. Не ви пад ко во, що за
чо ти ри ро ки чин нос ті за ко ну є ли ше дві уго ди – з До нець кою та Львів ською
об лас тя ми6.
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Ще од на проб ле ма ре гі о наль но го роз вит ку, яку мав би ви рі шити  цей за -
ко н – по до лан ня деп ре сив нос ті ок ре мих те ри то рій у ре гі о нах – та кож за ли -
ша єть ся не ви рі ше ною. Сьо год ні немає ре аль но го ін стру мен та для її ви рі -
шен ня, ос кіль ки прог ра ми по до лан ня реп ре сив нос ті так і не ста ли
ре аль ніс тю, а виз на че них дже рел фі нан су ван ня для та ких прог рам за кон не
пе ред ба чає.

Ма ло то го, ос тан нім ча сом з уст ок ре мих по лі ти ків та уря дов ців час то
мож на по чу ти, що ні я ких «деп ре сив них» те ри то рій у нас не має і бу ти не мо же,
то му вза га лі слід від мо ви тися від цьо го тер мі на і са мо го за ко ну. Про те, чи ви рі -
шить ся са ма по со бі проб ле ма ре аль ної деп ре сив нос ті ок ре мих міст та ра йо -
нів? Ад же сьо год ні ціл ком нор маль ним яви щем є зне люд нен ня не ли ше по лісь -
ких чи кі ро вог рад ських сіл, а й ці лих лу ган ських міс те чок, де зак ри ли ся всі
шах ти, а місь ка ін фрас трук ту ра, яка бу ла прив’яза на вик люч но до шахт, за раз є
пов ніс тю зруй но ва ною.

Дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка, яка до не дав ньо го ча су в Ук ра ї ні сприй -
ма лася вик люч но як до по мо га бід ним ре гі о нам, се бе не вип рав да ла. Аси мет рії
у ре гі о наль но му роз вит ку не пом’як шу ють ся, на то мість пос тій ний пе ре роз по -
діл ре сур сів від еко но міч но більш спро мож них ре гі о нів до менш спро мож них
приз во дить до між ре гі о наль ної нап ру же нос ті та поз бав ляє ре гі о ни сти му лів до
еко но міч но го зрос тан ня. В ме жах дер жа ви не від бу ва єть ся ви рів ню ван ня не
ли ше з точ ки зо ру ва ло во го ре гі о наль но го про дук ту, а й пе ре ду сім у ре гі о наль -
но му ін дек сі люд сько го роз вит ку, що вкрай заг роз ли во для згур то ва нос ті ре гі -
о нів та єд нос ті на ції.

Пе ре бу ван ня Ук ра ї ни вже три ва лий час на уз біч чі єв ро пей ських ін тег ра -
цій них про це сів не ли ше не доз во ляє за лу ча ти в Ук ра ї ну знач них єв ро пей -
ських кош тів, а й приз во дить до не е фек тив но го ви ко рис тан ня ук ра їн ських
бюд жет них ре сур сів, ос кіль ки ін стру мен ти ре гі о наль ної по лі ти ки, що зас то со -
ву ють ся в Ук ра ї ні, да ле кі від тих, що по зи тив но за ре ко мен ду ва ли се бе не тіль -
ки в єв ро пей ських дер жа вах)чле нах ЄС, а й у дер жа вах)кан ди да тах, та та ких
но вих «тиг рах», як Ко рея чи Ки тай.

На 20-му році незалежності Україна стоїть перед викликом: або здійснити
прорив і зайняти достойне місце серед провідних націй світу, або залишитись
на узбіччі світового розвитку з примітивною економікою та глибокою невід-
новною депопуляцією населення.

Вирішення цього питання можливе лише за умови досягнення національ-
ної єдності та концентрації сил і засобів для адекватного реагування на гло-
бальні виклики, що постали зараз перед Україною.
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Отже, Україні потрібна нова державна регіональна політика, яка дала б
змогу мінімізувати ризики від нинішніх глобальних викликів і перетворити
регіональні відмінності у нові можливості для успішності держави.

Якою має бути нова регіональна політика?
Від від по ві ді на це за пи тан ня за ле жить не ли ше еко но міч не бла го по луч -

чя ре гі о нів, а пе ре ду сім збе ре жен ня Ук ра ї ни як єди ної ці ліс ної дер жа ви, де ко -
жен гро ма дя нин по чу ва єть ся у без пе ці і має га ран то ва ний дер жа вою рі вень
пуб ліч них пос луг, умо ви про жи ван ня не за леж но від міс ця на род жен ня чи
про жи ван ня.

Пер ма нен тні ви бо ри, нез ба лан со ва на по лі тич на ре фор ма, про пор цій ні ви -
бо ри до міс це вих рад та по си лен ня на цій ос но ві ре гі о наль но го его їз му за гос -
три ли проб ле му гар мо ні за ції між ре гі о наль них від но син.

Про те пи тан ня тут зов сім не в «бід них» та «ба га тих» ре гі о нах.
Від мін нос ті між ре гі о на ми ма ють не ли ше еко но міч ний, а й еко ло гіч ний,

де мог ра фіч ний, ос віт ній, зреш тою, сві тог ляд ний ха рак тер.
Хо ча в Ук ра ї ні та по за її ме жа ми ба га то ана лі ти ків та по лі ти ків опе ру ють

по нят тям «роз кол», нас прав ді роз ко лу ще не має, хо ча та ка заг ро за збе рі га єть -
ся. А її ко рін ня ми ма є мо шу ка ти в на шій іс то рії.

По ча ток, на пев не, бу ло зак ла де но у ча си Ру ї ни, ко ли Лі во бе реж жя і Пра -
во бе реж жя ма ли різ них геть ма нів, тя жі ли до різ них со юз ни ків і, зреш тою, опи -
ни ли ся в ме жах різ них дер жав.

Да лі ре во лю цій ні по дії на те ре нах Ук ра ї ни у 1917–1920 рр.: УНР – ЗУНР –
УРСР. Зно ву ж ук ра їн ці з різ них ре гі о нів Ук ра ї ни во ю ва ли в різ них ар мі ях, за
різ ні ін те ре си і зно ву ж од на час ти на ук ра їн ських зе мель ста ла «ра дян ською» в
СРСР, а ін ша «поль ською», «чесь кою», «ру мун ською» те ри то рі я ми.

Пе ре бу ван ня різ них час тин Ук ра ї ни в різ них дер жа вах приз ве ло до змін у
ет ніч но му скла ді на се лен ня цих час тин Ук ра ї ни, йо го ре лі гій них упо до бань, від -
мін нос тей у сприй нят ті іс то рії та фор му ван ні влас них мі фів, сво єї зна чи мос ті.

На жаль, роз кол став од ним із сте ре о ти пів сприй нят тя Ук ра ї ни як на За хо -
ді (Єв ро па), так і на Схо ді (Рос ія), а най го лов ні ше – до мі ну ю чим при йо мом у
по лі тич ній бо роть бі ук ра їн ських пар тій.

Нас прав ді мі фо ло гі за ція роз ко лу фак тич но про во кує пе ре рос тан ня від -
мін нос тей та су пе реч нос тей між ре гі о наль ни ми спіль но та ми у роз кол.

У ре гі о наль но му ви мі рі за різ ни ми по каз ни ка ми ми ма є мо різ не гру пу ван -
ня ук ра їн ських ре гі о нів. Спро бу є мо ві доб ра зи ти та ке гру пу ван ня за різ ни ми
по каз ни ка ми.
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1. Склад на се лен ня.
У 16 об лас тях Ук ра ї ни та у міс ті Ки є ві кіль кість ет ніч них ук ра їн ців знач но

біль ша се ред ньо ук ра їн сько го по каз ни ка – 89–97%.
У п'яти об лас тях кіль кість ук ра їн ців близь ка до се ред ньо ук ра їн сько го по -

каз ни ка – 69–82%, а дру гою на ці о наль ною гру пою у них є рос ій ська.
У двох об лас тях кіль кість ук ра їн ців близь ка до се ред ньо ук ра їн сько го по -

каз ни ка – 69–82%, а дру гою на ці о наль ною гру пою у них є угор ська (За кар пат -
тя) та ру мун ська (Бу ко ви на).

У трьох об лас тях кіль кість ук ра їн ців є ниж чою за галь но ук ра їн сько го по -
каз ни ка, але ук ра їн ці там ста нов лять по над 50%.

В Ав то ном ній Рес пуб лі ці Крим ук ра їн ці ста нов лять близь ко 25% на се лен ня.
От же, за цим по каз ни ком ми ма є мо при най мні чотири гру пи ре гі о нів.
2. Ін декс ма те рі аль но го доб ро бу ту7.

За по каз ни ком ін дек су ма те рі аль но го доб ро бу ту ми зно ву ба чи мо де кіль -
ка груп об лас тей, од нак зов сім в ін шій кон фі гу ра ції. Низь ким рів нем ви різ ня -
ють ся най менш ур ба ні зо ва ні об лас ті, де до мі нує сіль ське гос по дар ство та знач -
на час тка сіль сько го на се лен ня. Най більш бла го по луч ні край ні схід ні об лас ті:
Лу ган ська, До нець ка, За по різь ка. Кра ща си ту а ція що до ін ших час тин Ук ра ї ни
спос те рі га єть ся та кож на край ньо му за хо ді дер жа ви. На то мість вся цен траль -
на, пів ніч на та пів ден на Ук ра ї на має низь кі по каз ни ки ма те рі аль но го доб ро бу -
ту на се лен ня.
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3. Ін декс де мог ра фіч но го роз вит ку8.

Де мог ра фіч на си ту а ція в Ук ра ї ні є до сить нап ру же ною. Де по пу ля ція на се -
лен ня є над зви чай но важ ким вик ли ком, на який не від ре а гу ва ти прос ти ми за -
со ба ми. Проте на віть на фо ні за галь но ук ра їн ської проб ле ми мож на по ба чи ти,
що у най більш бла го по луч них з точ ки зо ру еко но міч но го роз вит ку об лас тей
Схо ду най гір ша де мог ра фіч на си ту а ція.

Зрештою все це приз во дить ще до ін шої кон фі гу ра ції об лас тей за по каз -
ни ком ін дек су люд сько го роз вит ку, який на пев не має бу ти виз на чаль ним для
ха рак те рис ти ки дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки.

4. Ін декс люд сько го роз вит ку.
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За ін дек сом люд сько го роз вит ку ми ма є мо за ви нят ком Ки є ва та Се вас то-
по ля ли ше три об лас ті (Львів ську, Пол тав ську та Хар ків ську) із се ред нім рів нем
роз вит ку. На то мість низь кий рі вень цьо го по каз ни ка є ха рак тер ним як для еко -
но міч но роз ви ну то го Дон ба су, так і для по лісь кої Чер ні гів щи ни, сіль сько гос по -
дар ської Він нич чи ни.

На ос но ві та ко го ана лі зу мож на зро би ти вис но вок, що різ ним ук ра їн ським
ре гі о нам при та ман на різ на гос тро та за галь но ук ра їн ських проб лем, а різ ка їх
ди фе рен ці а ція за різ ни ми по каз ни ка ми, особ ли во ін тег раль ним – ін дек сом
люд сько го роз вит ку, є до дат ко вим фак то ром сус піль ної нап ру же нос ті та від чу -
жен ня між ре гі о на ми.

От же, но ва дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка має бу ти орі єн то ва -
ною на сам пе ред на лю ди ну, а всі ін стру мен ти ре а лі за ції ці єї по лі ти ки – ма -
ти кін це вим ре зуль та том са ме за без пе чен ня ви со кої якос ті жит тя лю ди ни у
проц ві та ю чо му ре гі о ні проц ві та ю чої кра ї ни.

Тут по да но два ос тан ні до ку мен ти, що бу ли під го тов ле ні ро бо чи ми
гру па ми, ство ре ни ми Ка бі не том Мі ніс трів Ук ра ї ни та Мі ніс тер ством ре гі -
о наль но го роз вит ку та бу дів ниц тва Ук ра ї ни за ос тан ній рік, які, на наш
пог ляд, у разі їх ух ва лен ня та, го лов не, ре а лі за ції, мо жуть іс тот но наб ли -
зи ти ук ра їн ську дер жав ну ре гі о наль ну по лі ти ку до пот реб лю ди ни та
гар мо ні зу ва ти ін стру мен ти її ре а лі за ції з ін стру мен та ми Єв ро пей сько го
Со ю зу.

Концепція дежавної регіональної політики 
від 04.07.2008 ро ку як но вий пог ляд на єд ність дер жа ви че рез ре гі о -
наль ний роз ви ток
У груд ні 2009 ро ку на пор ту галь сько му ос тро ві Ма дей ра від був ся Сві то вий

фо рум з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку, у яко му взя ли участь пред став ни ки
май же трьох де сят ків дер жав з різ них кон ти нен тів. Тут бу ли як наші най ближ -
чі су сі ди – по ля ки та рос і я ни, так і та кі да ле кі кра ї ни, як Ав стра лія, Ки тай, Пів -
ден на Аф ри ка, Ка на да.

Са ме там бу ла оз ву че на но ва фі ло со фія дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки:
«Дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка – це не до по мо га бід ним. Це за сіб за без пе чи -
ти згур то ва ність та три ва ле іс ну ван ня дер жа ви або та ко го над дер жав но го ут -
во рен ня, як Єв ро со юз».

Слу ха ю чи вис ту пи учас ни ків, ми зро зу мі ли, що ос тан ні роз роб ки у сфе рі
ре гі о наль ної по лі ти ки, зроб ле ні за ос тан ній рік)два, адек ват но від по ві да ють
сві то вим тен ден ці ям та кра щим прак ти кам різ них дер жав.
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Кон цеп ція дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, роз роб ле на Мі ніс тер ством
ре гі о наль но го роз вит ку та бу дів ниц тва Ук ра ї ни за до ру чен ням Ка бі не ту Мі -
ніс трів Ук ра ї ни і роз гля ну та та схва ле на Уря дом9 4 лип ня 2008 ро ку ма ла би
ста ти ба зо вим кон цеп ту аль ним до ку мен том, у яко му фор му лю єть ся по лі ти ка
дер жа ви що до ре а гу ван ня на зов ніш ні та внут ріш ні вик ли ки, які пос та ли пе -
ред Ук ра ї ною.

У цьо му до ку мен ті вик ла де но стра те гіч не ба чен ня ро лі дер жа ви у до сяг -
нен ні ме ти ді яль нос ті дер жав ної вла ди – ви со ко го рів ня жит тя ук ра їн ських
гро ма дян не за леж но від міс ця їх ньо го про жи ван ня в Ук ра ї ні.

Кон цеп ція міс тить:
– фор ма лі за цію вик ли ків, що сто ять пе ред дер жа вою;
– ак ту а лі за цію тер мі но ло гії для ці лей су час ної дер жав ної ре гі о наль ної

по лі ти ки;
– виз на чен ня ме ти та прин ци пів;
– між на род ні ас пек ти ре а лі за ції;
– нап ря ми та прі о ри те ти;
– за са ди те ри то рі аль ної ор га ні за ції пуб ліч ної вла ди;
– зап ро вад жен ня но вих ін стру мен тів ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної

по лі ти ки у сфе рах фі нан со во)еко но міч но го за без пе чен ня, під ви щен ня
кон ку рен тос про мож нос ті те ри то рій, ін но ва цій но го роз вит ку, ін сти ту -
цій но го за без пе чен ня, ін тег ра ції ре гі о нів та пар тнер ства;

– прин ци пи мо ні то рин гу ре гі о наль но го роз вит ку та роз роб ки на ос но ві
ре зуль та тів мо ні то рин гу за хо дів дер жав но го ре а гу ван ня.

Кон цеп ція є ос но вою для під го тов ки та ух ва лен ня но вих нор ма тив но)пра -
во вих ак тів Ук ра ї ни та вне сен ня не об хід них змін до чин них ак тів. Час ти на
положень Кон цеп ції мо жуть зас то со ву ва тися і без  змін чин ної нор ма тив -
но)пра во вої ба зи, ос кіль ки за да ють но ву фі ло со фію ставлення до проб лем ре гі -
о наль но го роз вит ку та ре гі о наль ної по лі ти ки.

Особ ли віс тю Кон цеп ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки є но вий ал го -
ритм роз роб лен ня по лі ти ки: ана ліз вик ли ків – іден ти фі ка ція проб лем –
виз на чен ня прі о ри те тів – ви роб лен ня ін стру мен тів по лі ти ки – роз -
роб лен ня стра те гій, прог рам, про ек тів, за хо дів – вті лен ня їх на
рів ні дер жа ви та ре гі о нів – мо ні то ринг ви ко нан ня за хо дів, одер -
жан ня ре зуль та тів та до сяг нен ня впли ву – роз роб лен ня на цій ос -
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но ві дер жав но го ре а гу ван ня – впро вад жен ня за хо дів дер жав но го
ре а гу ван ня.

У новій Концепції по-новому ідентифіковано головну мету державної
регіональної політики: забезпечення високого рівня якості життя людини
незалежно від місця її проживання завдяки територіально цілісному та збалан-
сованому розвитку України, інтеграції регіонів в єдиному політичному, право-
вому, інформаційному та культурному просторі, максимально повному викори-
станню їх потенціалу з урахуванням природних, економічних, історичних,
культурних, соціальних та інших особливостей, а також завдяки підвищенню
конкурентоздатності регіонів та територіальних громад.

Но ва тер мі но ло гія
Для зро зу мі ло го та при дат но го для всіх зас то су ван ня по нять Кон цеп ція

дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки вво дить в обіг но вий по ня тій ний апа рат, ба -
зо ва ний на між на род но му дос ві ді та ук ра їн ських тра ди ці ях, що по ча ли фор му -
ва ти ся, який ос та точ но має бу ти зак ріп ле но у За ко ні «Про за са ди дер жав ної
ре гі о наль ної по лі ти ки»:

дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка – су куп ність за хо дів, за со бів, ме ха -
ніз мів, ін стру мен тів та вза є мо уз год же них дій цен траль них та міс це вих ор га нів
ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня для ство рен ня пов но -
цін но го жит тє во го се ре до ви ща для лю дей на всій те ри то рії Ук ра ї ни та за без пе -
чен ня ви со ко го рів ня якос ті жит тя лю ди ни й прос то ро вої єд нос ті дер жа ви та
ста ло го роз вит ку її ре гі о нів;

ре гі о наль ний роз ви ток – по зи тив на ди на мі ка про це су со ці аль них,
еко но міч них, еко ло гіч них, гу ма ні тар них та ін ших змін у від по від них ре гі о нах
як скла до ва здій снен ня за галь но дер жав ної стра те гії роз вит ку кра ї ни від по від -
но до сфор муль о ва них ці лей;

ре гі он – виз на че не за ко но дав ством те ри то рі аль не ут во рен ня суб на ці -
о наль но го рів ня із сис те мою ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня (Ав то ном на Рес пуб лі ка Крим, об лас ті, міс та Ки їв та Се вас -
то поль);

мак ро ре гі он – виз на че не за ко но дав ством, для до сяг нен ня особ ли вих ці -
лей роз вит ку, те ри то рі аль не ут во рен ня у скла ді де кіль кох ре гі о нів чи їх час -
тин, які об’єд на ні за спіль ни ми оз на ка ми та яким при та ман ні спіль ні проб ле ми
роз вит ку;

мік ро ре гі он – те ри то рі аль не ут во рен ня у ме жах ре гі о ну (час ти на ре гі о -
ну), що ха рак те ри зу єть ся ці ліс ніс тю та особ ли вос тя ми роз вит ку;
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суб’єк ти ре гі о наль но го роз вит ку – ор га ни дер жав ної вла ди, ор га ни
міс це во го са мов ря ду ван ня, юри дич ні та фі зич ні осо би, які бе руть участь у роз -
роб лен ні та ре а лі за ції прог рам і про ек тів ре гі о наль но го роз вит ку;

ор га ні за ції гро ма дян сько го сус піль ства – гро мад ські, бла го дій ні
ор га ні за ції, фон ди, асо ці а ції, ін ші не дер жав ні об’єд нан ня осіб та ус та но ви, що
ство рю ють ся та ді ють без  ме ти от ри ман ня при бут ку;

про ект ре гі о наль но го роз вит ку – ком плекс вза є мо пов’яза них за хо -
дів для ви рі шен ня ок ре мих проб лем ре гі о наль но го роз вит ку, офор мле них у до -
ку мент за вста нов ле ною за ко но дав ством фор мою, яким виз на ча ють ся спіль ні
дії учас ни ків про ек ту, а та кож ре сур си, не об хід ні для до сяг нен ня ці лей про ек -
ту про тя гом ус та нов ле них тер мі нів;

прог ра ма ре гі о наль но го роз вит ку – ком плекс вза є мо пов’яза них
зав дань та за хо дів дов гот ри ва ло го ха рак те ру, які спря мо ва ні на до сяг нен ня
виз на че них ці лей ре гі о наль но го роз вит ку, що го ту ють ся та зат вер джу ють ся у
вста нов ле но му за ко но дав ством по ряд ку та ре а лі зо ву ють ся че рез про ек ти ре гі -
о наль но го роз вит ку, об’єд на ні спіль ною ме тою;

прос то ро ве уз год жен ня – про цес та ре зуль тат гар мо ні за ції на кон -
крет ній те ри то рії ін те ре сів усіх суб’єк тів ре гі о наль но го роз вит ку, йо го со ці -
аль но)еко но міч них, еко ло гіч них, ін фор ма цій них, гу ма ні тар них та ет но на ці о -
наль них скла до вих;

ін декс ре гі о наль но го люд сько го роз вит ку – ін тег раль ний по каз -
ник, який ві доб ра жає якість жит тя лю ди ни в кож но му ре гі о ні по рів ня но з ін -
ши ми ре гі о на ми Ук ра ї ни за оцін ка ми їх де мог ра фіч но го роз вит ку, роз вит ку
рин ку пра ці, ма те рі аль но го доб ро бу ту на се лен ня, умов йо го про жи ван ня, рів -
ня ос ві ти, ста ну та охо ро ни здо ров’я, со ці аль но го се ре до ви ща, еко ло гіч ної си -
ту а ції, фі нан су ван ня люд сько го роз вит ку.

Нап ря ми су час ної дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки
Нап ря ми су час ної дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки ма ють бу ти скон -

цен тро ва ні на ви рі шен ні на галь них проб лем та від по ві да ти прі о ри те там
по лі ти ки.

Нап ря ми дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки на сам пе ред такі:
l фор му ван ня ефек тив ної сис те ми пуб ліч ної вла ди в ре гі о нах для на дан -

ня якіс них пуб ліч них пос луг лю дям;
l сти му лю ван ня між ре гі о наль ної ін тег ра ції, по до лан ня між ре гі о наль но го

від чу жен ня та ін тег ра ції ре гі о наль них ін фор ма цій них, ос віт ніх прос то -
рів у єди ний за галь но ук ра їн ський прос тір;
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l ство рен ня ефек тив них ме ха ніз мів пред став ниц тва на за галь но на ці о -
наль но му рів ні ін те ре сів ре гі о нів, а на ре гі о наль но му – те ри то рі аль них
гро мад, за без пе чен ня вра ху ван ня са мо бут нос ті ре гі о нів та їх кон ку -
рен тних пе ре ваг при фор му ван ні та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки.

Від по від но прі о ри те та ми по лі ти ки виз на че но:
– оп ти мі за цію те ри то рі аль ної ос но ви пуб ліч ної вла ди з упо ряд ку ван ням

меж ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль них оди ниць, чіт ким роз по ді лом сфе ри
пов но ва жень між міс це ви ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди та ор га на ми
міс це во го са мов ря ду ван ня;

– ство рен ня та під три ман ня пов но цін но го жит тє во го се ре до ви ща, під ви -
щен ня якос ті жит тя лю дей, змен шен ня те ри то рі аль ної ди фе рен ці а ції за
ін дек сом люд сько го роз вит ку, фор му ван ня по лі цен трич ної сис те ми роз -
вит ку те ри то рії дер жа ви;

– зап ро вад жен ня кри те рі їв виз на чен ня «проб лем них» те ри то рій у ре гі о -
нах та впро вад жен ня за хо дів дер жав но го ре а гу ван ня на си ту а ції, що
скла ли ся;

– зап ро вад жен ня ді є вих ме ха ніз мів дер жав ної під трим ки між ре гі о наль ної
ін тег ра ції, ви ко нан ня між ре гі о наль них про ек тів та прог рам ефек тив но -
го ви ко рис тан ня міс це вих ре сур сів.

Ре а лі за ція но вої дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки пот ре бує но вих ін стру -
мен тів у від по від них сфе рах: фі нан со во)еко но міч но го за без пе чен ня; під ви -
щен ня кон ку рен тос про мож нос ті те ри то рій та спри ян ня ін но ва цій но му роз вит -
ку; ін сти ту цій но го за без пе чен ня; ін тег ра ції ре гі о нів та пар тнер ства.

Най важ ли ві шим є ін стру мен та рій у сфе рі фі нан со во)еко но міч но го та ін -
сти ту цій но го за без пе чен ня, до яко го на ле жать:

1) бюд жет не пла ну ван ня (ко рот ко), се ред ньо тер мі но ве та пер спек тив не);
2) бюд жет не ви рів ню ван ня;
3) ціль о ві тран сфер ти для ви рі шен ня прі о ри тет них зав дань ре гі о нів;
4) бюд же ти роз вит ку всіх міс це вих бюд же тів, які фор му ють ся на дов го)

с тро ко вій ос но ві та ста біль них дже ре лах над ход жень;
5) кон цен тра ція фі нан со вих ре сур сів для до сяг нен ня прі о ри тет них ці лей

та ре а лі за ції прог рам ре гі о наль но го роз вит ку;
6) пря мі дер жав ні ін вес ти ції для ре а лі за ції про ек тів, спря мо ва них на роз -

бу до ву та мо дер ні за цію ін фрас трук ту ри;
7) ок ре мі бюд жет ні прог ра ми сти му лю ван ня роз вит ку ре гі о нів;
8) стра те гіч не пла ну ван ня ре гі о наль но го роз вит ку;
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9) уго ди що до ре гі о наль но го роз вит ку;
10) фі нан су ван ня прог рам та про ек тів ре гі о наль но го роз вит ку че рез сис -

те му фон дів ре гі о наль но го роз вит ку.
Як ба чи мо, но ві під хо ди не від ки да ють ін стру мен та рію, який бу ло на)

п раць о ва но в по пе ред ніх нор ма тив но)пра во вих ак тах, прос то до кла сич но го
пе ре лі ку до да ють ся но ві ін стру мен ти, най важ ли ві шим з яких є фонд ре гі о наль -
но го роз вит ку.

На по чат ку, у пер шій ре дак ції про ек ту, мо ва йшла не про один фонд, а їх
ці лу сис те му: На ці о наль ний та ре гі о наль ні фон ди. Да лі по ка за но, як мог ла б
фун кці о ну ва ти та ка сис те ма. Про те за нас лід ка ми по год жень за ко ноп ро ек ту
«Про за са ди дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки», вра хо ву ю чи від сут ність дос -
тат ніх ре сур сів та дос ві ду уп рав лін ня фон да ми на ре гі о наль но му рів ні, до ве -
лось від мо ви ти ся від ре гі о наль них фон дів, за ли шив ши ли ше один – Дер жав -
ний фонд ре гі о наль но го роз вит ку як спец фонд бюд же ту.

Ос кіль ки са ме сис те ма фон дів ре гі о наль но го роз вит ку є зов сім но вим ін -
стру мен том для Ук ра ї ни, зу пи ни мо ся на ньо му більш де таль но.

Сис те ма фон дів ре гі о наль но го роз вит ку 
(як пла ну ва лося)
Сис те ма фон дів ре гі о наль но го роз вит ку ма ла би вклю ча ти На ці о наль ний

фонд ре гі о наль но го роз вит ку та фон ди роз вит ку ре гі о нів.
Пла ну ва ло ся, що Фон ди є фі нан со ви ми ус та но ва ми, які фі нан су ють дов -

гос тро ко ві між ре гі о наль ні та ре гі о наль ні прог ра ми та про ек ти.
Прог ра ми та про ек ти, що фі нан су ють ся фон да ми, ма ють від по ві да ти прі о -

ри те там дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки.
На ці о наль ний фонд ре гі о наль но го роз вит ку мав бу ти ство ре ним Ка бі не -

том Мі ніс трів Ук ра ї ни для фі нан су ван ня дов гос тро ко вих між ре гі о наль них та
ре гі о наль них прог рам та про ек тів роз вит ку вар тіс тю по над 10 млн грн10.

Про по ну ва ло ся, що кош ти На ці о наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку
фор му ють ся за ра ху нок та ких над ход жень:

1) п’яти від сот ків від по дат ку на при бу ток під при ємств, за ви нят ком під -
при ємств ко му наль ної влас нос ті;

2) до та цій з дер жав но го бюд же ту за ок ре мою стат тею на по лі ти ку ре гі о -
наль но го роз вит ку;
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3) між на род ної та іно зем ної фі нан со вої до по мо ги;
4) кре ди тів, як що на це на да но зго ду На ці о наль ної ра ди з пи тань дер жав -

ної ре гі о наль ної по лі ти ки;
5) ін ших кош тів, не за бо ро не них за ко ном.
Якщо спроектувати ці вимоги на нинішній рівень податку на прибуток

підприємств, що формується в Україні, то мінімальна сума надходжень до
цього фонду може становити понад 2,4 млрд грн, що у два рази більше, ніж
субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів, що надавалася
регіонам з державного бюджету України у 2008 році (1,15 млрд грн). Для
порівняння, у 2009 році через кризу станом на грудень профінансовано
менше 600 млн грн.

Наявність такого фонду відкриває ще одне додаткове джерело надход-
жень – міжнародні фінансові інституції та транснаціональні банки. Світовий
банк, Морган груп, Дексія груп, низка інших крупних гравців на фінансовому
ринку зацікавлені вкласти великі кошти у проекти в Україні (принаймні так
було станом на липень 2008 року), проте адмініструвати невеликі, за їх мір-
ками проекти, вони не будуть, це може здійснювати Національний фонд.
Через те цілком реально залучати до цього фонду зовнішніх ресурсів ще до 
5 млрд грн.

Важ ли во, що кош ти фонд міг би на да ва ти як у виг ля ді гран тів (на без по во -
рот ній ос но ві), так і у виг ля ді кре ди тів.

Це за ле жа ти ме від зміс ту про ек ту. Нап рик лад, у Дніп ро пет ров ську іс нує
ве ли чез на проб ле ма – ко му ні ка ція між пра вим і лі вим бе ре га ми Дніп ра. Пот рі -
бен міст че рез Дніп ро. Про те міст у цьо му ви пад ку пот рі бен не тіль ки міс ту, він
ста не важ ли вим чин ни ком спо лу чен ня між кіль ко ма ре гі о на ми пра во бе реж ної
та лі во бе реж ної Ук ра ї ни, ско ро тить час та зде ше вить вит ра ти на рух то ва рів
між ци ми ре гі о на ми. То му та кий про ект мо же бу ти про фі нан со ва ним на без по -
во рот ній ос но ві.

Як що ж, при мі ром, бі ля цьо го мос ту Дніп ро пет ровськ має на мір об лаш ту -
ва ти пло щад ку для ін вес ти цій но го про ек ту, яка мо же бу ти про да на ін вес то ру,
то кош ти на її об лаш ту ван ня бу дуть на да ні у фор мі кре ди ту.

Фак тич но но вий ін стру мент, крім праг ма тич ної ро лі фі нан су ван ня про ек -
тів, які ма ють да ва ти до сить швид ку еко но міч ну від да чу, відіграє важ ли ву ви -
хов ну та нав чаль ну роль.

По)пер ше, фі нан со ву під трим ку от ри ма ють ли ше ті, хто є іні ці а тив ним та
дос тат ньо ква лі фі ко ва ним, аби під го ту ва ти еко но міч но спро мож ний про ект;
по)дру ге, пра цю ю чи з ук ра їн ськи ми фон да ми, ре гі о наль на та міс це ва вла да
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змо же не ли ше ово ло ді ти но вим фі нан со вим ін стру мен том для ре гі о наль но го
роз вит ку, а й нав чи ти ся го ту ва ти про ек ти для от ри ман ня кош тів із єв ро пей -
ських струк тур них фон дів у не да ле ко му май бут ньо му.

Ре гі о наль ні фон ди роз вит ку ство рю ва ти муть ся в ре гі о нах і фі нан су ва ти -
муть біль шість не ве ли ких, але аб со лют но кон крет них про ек тів у ре гі о нах.

Дер жав ний фонд ре гі о наль но го роз вит ку
(згід но з по год же ним про ек том За ко ну
«Про за са ди дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки»)
Піс ля роз роб лен ня та спро би уз го ди ти з цен траль ни ми ор га на ми ви ко нав -

чої вла ди пер шу ре дак цію за ко ноп ро ек ту «Про за са ди дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки» ми зіштовхнули ся із сер йоз ною проб ле мою – пе ре ко нан ням Мін фі -
ну, Дер жказ на чей ства, ДПА, КРУ, що фон ди ре гі о наль но го роз вит ку, як фі нан -
со ві ус та но ви із сво їм ме нед жмен том, є по тен цій ни ми ко руп ці о не ра ми, де кош -
ти бу дуть прос то вкра де ні або там проц ві та ти ме від вер тий ло бізм, як це бу ло з
Тен дер ною па ла тою у сфе рі дер жав них за ку пі вель.

То му в ос тан ній ре дак ції за ко ноп ро ек ту від 02.12.09 ро ку раз ом із ви ще)
наз ва ни ми ор га на ми на сам пе ред зав дя ки Мі ніс тер ству фі нан сів бу ло знай де -
но но ву фор му лу іс ну ван ня уже єди но го Дер жав но го фон ду ре гі о наль но го
роз вит ку, який є скла до вою час ти ною спе ці аль но го фон ду Дер жав -
но го бюд же ту Ук ра ї ни і має пос тій не ба га то річ не бюд жет не
приз на чен ня.

Фак тич но но ва фор му ла Дер жав но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку по єд -
на ла єв ро пей ський під хід до фі нан су ван ня за хо дів та про ек тів ре гі о наль но го
роз вит ку че рез про це ду ри фон ду та від по ві дає ук ра їн ській тра ди ції, що бюд -
жет ні кош ти мо жуть бу ти ви ко рис та ні ви нят ко во че рез дер жав ні роз по ряд ни -
ки кош тів від по від но до тра ди цій них про це дур та з дот ри ман ням усі єї сис те ми
дер жав но го контр о лю.

Аби убе рег ти Фонд від ло біз му та ко руп ції, за ко ноп ро ек том пе ред ба че но
ці лу низ ку спе ці аль них про це дур, які прак тич но не мож ли во обій ти. Ад же
фонд фі нан сує ли ше ті про ек ти, які від по ві да ють та ким ви мо гам:

– про ект, що по да єть ся на фі нан су ван ня з Фон ду, має от ри ма ти по год жен -
ня на рів ні ко ор ди на цій ної ра ди роз вит ку ре гі о ну;

– про ект має від по ві да ти пла ну за хо дів з ре а лі за ції прог ра ми роз вит ку ре -
гі о ну, яка, в свою чер гу, має від по ві да ти дер жав ній стра те гії ре гі о наль -
но го роз вит ку;

– має бу ти час тка фі нан су ван ня з міс це во го бюд же ту;
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– про ект має від по ві да ти прі о ри те там, виз на че ним На ці о наль ною ко ор ди -
на цій ною ра дою на по точ ний рік;

– про ект має пе ре мог ти на кон кур сі про ек тів.
Особ ли ва ува га при ді ля єть ся про це ду рі про ход жен ня кош тів від Фон ду до

ви ко нав ця та контр о лю, який є жор сткі шим, ніж той, який іс нує сьо год ні для
бюд жет них кош тів, ад же до та ко го контр о лю до лу ча єть ся контр оль з бо ку На -
ці о наль ної ко ор ди на цій ної ра ди.

Ниж че у таб ли ці на ве де но оцін ку сту пе ня ві ро гід нос ті ок ре мих ри зи ків
по ру шен ня ціль о во го ви ко рис тан ня кош тів Дер жав но го фон ду по рів ня но з
чин ни ми сьо год ні ме ха ніз ма ми під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку.
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Ри зи ки Дер жав ний
фонд ре гі о наль -
но го роз вит ку
(про ект ЗУ «Про
за са ди дер жав ної
ре гі о наль ної по лі -
ти ки»)

Кош ти Ста бі лі за цій -
но го фон ду для ре а -
лі за ції ін вес ти цій -
них про ек тів
со ці аль ноGеко но міч -
но го роз вит ку (2009
рік) (ЗУ «Про дер жав -
ний бюд жет Ук ра ї ни
на 2009 рік», Пос та -
но ва КМУ від
28.01.2009 № 47 «Про
зат вер джен ня по ряд -
ку ви ко рис тан ня у
2009 ро ці кош тів Ста -
бі лі за цій но го фон ду
для ре а лі за ції ін вес -
ти цій них про ек тів со -
ці аль но=еко но міч но го
роз вит ку ре гі о нів»)

Суб вен ція з дер жав но -
го бюд же ту міс це вим
бюд же там на со ці аль -
ноGеко но міч ний роз -
ви ток (2008 рік) (ЗУ
«Про дер жав ний бюд -
жет Ук ра ї ни на 2008
рік», Пос та но ва КМУ
від 2.04.2008 р. № 2
«Про зат вер джен ня По -
ряд ку ви ко рис тан ня у
2008 ро ці суб вен ції з
дер жав но го бюд же ту
міс це вим бюд же там на
со ці аль но=еко но міч ний
роз ви ток»)

Змі на бюд жет -
но го приз на -
чен ня кош тів
та не до фі нан -
су ван ня ок ре -
мих за хо дів

Низь кий
Дер жав ний фонд
ре гі о наль но го
роз вит ку є час -
ти ною спе ці аль -
но го фон ду бюд -
же ту

Се ред ній
Є ри зик нена пов нен ня
Ста бі лі за цій но го фон -
ду не об хід ною су мою
кош тів

Сут тє вий
Ви дат ки бюд же ту на
на дан ня Суб вен ції з дер -
жав но го бюд же ту міс -
це вим бюд же там на со -
ці аль но=еко но міч ний
роз ви ток від но сять ся
до за галь но го фон ду
бюд же ту, то му мо -
жуть бу ти пе ре роз по -
ді ле ні
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Ри зи ки
Дер жав ний фонд

ре гі о наль но го 
роз вит ку 

Кош ти Ста бі лі за -
цій но го фон ду для
ре а лі за ції ін вес ти -
цій них про ек тів со -
ці аль ноGеко но міч -

но го роз вит ку
(2009 рік)

Суб вен ція з дер жав -
но го бюд же ту міс це -
вим бюд же там на со -

ці аль ноGеко но міч 
ний роз ви ток 

(2008 рік)

На дан ня кош тів
на ці лі, що не
від по ві да ють ці -
лям дер жав ної
ре гі о наль ної по -
лі ти ки

Низь кий
ви ді лен ня кош тів
вик люч но на ре а лі -
за цію Пла ну ре а лі -
за ції Дер жав ної
стра те гії ре гі о -
наль но го роз вит ку

Сут тє вий
Що річ не вста нов -
лен ня За ко ном Ук ра -
ї ни «Про Дер жав ний
бюд жет Ук ра ї ни»
та від по від ним ак -
том Ка бі не ту Мі ніс -
трів Ук ра ї ни ли ше
від кри то го орі єн -
тов но го пе ре лі ку
нап рям ків фі нан су -
ван ня та бюд же -
тів=бе не фі ці а рів

Сут тє вий
Що річ не вста нов лен -
ня За ко ном Ук ра ї ни
«Про Дер жав ний бюд -
жет Ук ра ї ни» та від -
по від ним ак том Ка бі -
не ту Мі ніс трів
Ук ра ї ни ли ше від кри -
то го орі єн тов но го пе -
ре лі ку нап рям ків фі -
нан су ван ня та
бюд же тів=бе не фі ці а -
рів

Од но о сіб не прий -
нят тя рі шен ня
сто сов но на дан ня
кош тів

Низь кий 
Прий нят тя рі шень
На ці о наль ної ко ор -
ди на цій ною ра дою
ре гі о наль но го роз -
вит ку, до якої вхо -
дять пред став ни -
ки ре гі о нів, та їх
зат вер джен ня Ка -
бі не том Мі ніс трів
Ук ра ї ни;

тен дер на про це ду -
ра від бо ру прог рам
(про ек тів) ре гі о -
наль но го роз вит ку

Сут тє вий 
Пе ре лік кон крет них
об’єк тів фор му єть ся
Мін ре гі он бу дом на
під ста ві ро бо ти ут -
во ре ної ним ко мі сії
та зат вер джу єть ся
роз по ряд жен ням
КМУ; 

від сут нє обов’яз ко ве
по год жен ня з пред -
став ни ка ми ре гі о нів

Се ред ній 
Пе ре лік кон крет них
об’єк тів фор му єть ся
Ка бі не том Мі ніс трів
Ук ра ї ни за по год жен -
ням із Ко мі те том
Вер хов ної Ра ди Ук ра ї -
ни з пи тань бюд же -
ту; 

від сут нє обов’яз ко ве
по год жен ня з пред -
став ни ка ми ре гі о нів

Од но о сіб не ви -
ко нан ня фун -
кцій пла ну ван -
ня, уп рав лін ня
та контр о лю

Низь кий 
Ви ок рем лен ня фун -
кції ад мі ніс тру ван -
ня кош тів шля хом
ство рен ня Бю ро з
уп рав лін ня Дер жав -
ним фон дом ре гі о =

Сут тє вий 
Го лов ні роз по ряд ни -
ки бюд жет них кош -
тів од но о сіб но здій -
сню ють бюд жет не
пла ну ван ня та пе рі -
о дич ний внут ріш ній

Сут тє вий 
Го лов ні роз по ряд ни ки
бюд жет них кош тів
од но о сіб но здій сню -
ють бюд жет не пла ну -
ван ня та пе рі о дич ний
внут ріш ній фі нан со =
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Ри зи ки
Дер жав ний фонд

ре гі о наль но го 
роз вит ку 

Кош ти Ста бі лі за -
цій но го фон ду для
ре а лі за ції ін вес ти -
цій них про ек тів со -
ці аль ноGеко но міч -

но го роз вит ку
(2009 рік)

Суб вен ція з дер жав -
но го бюд же ту міс це -
вим бюд же там на со -
ці аль ноGеко но міч ни

й роз ви ток 
(2008 рік)

наль но го роз вит ку;

пе рех рес ний фі нан -
со вий контр оль з
бо ку Мін ре гі он бу ду,
Мін фі ну та На ці о -
наль ної ко ор ди на -
цій ної ра ди ре гі о -
наль но го роз вит ку;

вста нов лен ня за ко -
ном ви мо ги пос тій -
но го наг ля ду з бо ку
ор га нів дер жав но го
фі нан со во го 
контр о лю

фі нан со вий конт=
р оль за ви ко рис тан -
ням кош тів дер жав -
но го бюд же ту та
на да ють ли ше під -
сум ко ві зві ти ін шим
цен траль ним ор га -
нам ви ко нав чої вла -
ди;

ор га ни дер жав но го
фі нан со во го контр о -
лю здій сню ють ли -
ше пе рі о дич ні пе ре -
вір ки об’єк тів
фі нан су ван ня у разі
від сут нос ті внут -
ріш ньо го фі нан со во -
го контр о лю та пе -
ре вір ки за
звер нен ня ми гро ма -
дян і пра во о хо рон -
них ор га нів

вий контр оль за ви ко -
рис тан ням кош тів
дер жав но го бюд же ту
та на да ють ли ше під -
сум ко ві зві ти ін шим
цен траль ним ор га -
нам ви ко нав чої вла ди;

ор га ни дер жав но го фі -
нан со во го контр о лю
здій сню ють ли ше пе -
рі о дич ні пе ре вір ки
об’єк тів фі нан су ван ня
у разі від сут нос ті
внут ріш ньо го фі нан -
со во го контр о лю та
пе ре вір ки за звер нен -
ня ми гро ма дян і пра -
во о хо рон них ор га нів

Ви ді лен ня кош -
тів нез ва жа ю чи
на по ру шен ня
про це дур за ку пі -
вель та фі нан со -
вої дис цип лі ни

Низь кий 
Пе рех рес ний фі нан -
со вий контр оль з
бо ку Мін ре гі он бу ду,
Мін фі ну та На ці о -
наль ної ко ор ди на -
цій ної ра ди ре гі о -
наль но го роз вит ку;

зас то су ван ня про -
це дур за ку пі вель
Сві то во го бан ку,
що пе ред ба ча ють 

Сут тє вий 
див. ви ще 

За ко но дав ством Ук -
ра ї ни не пе ред ба че -
но обов’яз ко вий зов -
ніш ній контр оль
кож но го ета пу про -
це су за ку пі вель са ме
під час їх про ве ден ня
та від по від но їх при -
пи нен ня (пов тор не
про ве ден ня ок ре мих 

Сут тє вий 
див. ви ще 

За ко но дав ством Ук ра -
ї ни не пе ред ба че но
обов’яз ко вий зов ніш -
ній контр оль кож но го
ета пу про це су за ку пі -
вель са ме під час їх
про ве ден ня та від по -
від но їх при пи нен ня
(пов тор не про ве ден -
ня ок ре мих ета пів) у 
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Ри зи ки
Дер жав ний фонд

ре гі о наль но го 
роз вит ку 

Кош ти Ста бі лі за -
цій но го фон ду для
ре а лі за ції ін вес ти -
цій них про ек тів со -
ці аль ноGеко но міч -

но го роз вит ку
(2009 рік)

Суб вен ція з дер жав -
но го бюд же ту міс це -
вим бюд же там на со -
ці аль ноGеко но міч ни

й роз ви ток 
(2008 рік)

обов’яз ко вість зов -
ніш ньо го контр о -
лю на кож но му
ета пі за ку пі вель

ета пів) у разі ви яв -
лен ня по ру шень

разі ви яв лен ня по ру -
шень

Від сут ність від -
по ві даль нос ті
іні ці а то ра прог -
ра ми (про ек ту)
за кін це вий ре -
зуль тат

Низь кий 
Обов’яз ко ва умо ва
фі нан со вої учас ті
(спів фі нан су ван ня); 

об ме жен ня тер мі ну
ре а лі за ції прог рам
(про ек тів), що фі -
нан су ють ся з Дер -
жав но го фон ду ре гі -
о наль но го роз вит ку; 

со лі дар на від по ві -
даль ність іні ці а то -
рів прог рам (про ек -
тів) та кін це вих
от ри му ва чів кош тів

Сут тє вий 
Від сут ність чіт ко го
виз на чен ня за ко но -
дав ством не об хід -
нос ті фі нан со вої
учас ті бюд же -
тів=одер жу ва чів
кош тів, об ме жен ня
стро ку ос во єн ня
кош тів та від по ві -
даль нос ті за ви ко -
рис тан ня кош тів ін -
ши ми суб’єк та ми

Се ред ній 
Від сут ність чіт ко го
виз на чен ня за ко но -
дав ством не об хід нос -
ті фі нан со вої учас ті
бюд же тів=одер жу ва -
чів кош тів та від по ві -
даль нос ті за ви ко рис -
тан ня кош тів
ін ши ми суб’єк та ми

Кон флікт ін те ре -
сів іні ці а то рів
прог рам (про ек -
тів) ре гі о наль -
но го роз вит ку

Низь кий 
Сис те ма об ме жень
що до мож ли вих іні -
ці а то рів прог рам
(про ек тів); 

участь іні ці а то рів
у виз на чен ні прі о -
ри те тів дер жав ної
ре гі о наль ної по лі -
ти ки

Сут тє вий 
Від сут ність чіт ких
за ко но дав чих об ме -
жень що до суб’єк тів,
які мо жуть на да ва -
ти про по зи ції та ос -
во ю ва ти кош ти

Сут тє вий 
Від сут ність чіт ких
за ко но дав чих об ме -
жень що до суб’єк тів,
які мо жуть на да ва ти
про по зи ції та ос во ю -
ва ти кош ти
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Ра ди ре гі о наль но го роз вит ку11

Ще од ним прин ци по вим по ло жен ням за ко ноп ро ек ту є зап ро вад жен ня
сис те ми спе ці аль них по год жу валь них про це дур че рез сис те му кон суль та тив -
но)до рад чих ор га нів, які ство рю ють ся від по від но до цьо го за ко ну.

Проб ле мою ук ра їн ської по лі тич ної дій снос ті є її ве ли ка кон флік тність. Усі
кон флік ту ють зі всі ма. Фак тич но на на ці о наль но му, ре гі о наль но му, а по де ку ди
і на міс це во му рів нях, не іс нує ін стру мен тів для по год жен ня ін те ре сів різ них
суб’єк тів ре гі о наль ної по лі ти ки.

Ви роб лен ня по лі ти ки від бу ва єть ся за прин ци пом – пе ре мо жець от ри мує
все. А цей прин цип по сво їй су ті є кон флік тним. Від сут ність по е тап них кон -
суль та цій між вла дою на ці о наль но го, ре гі о наль но го та міс це во го рів нів, вра ху -
ван ня дер жав них, ре гі о наль них, міс це вих ін те ре сів, ін те ре сів біз не су, на у ки та
гро мад ськос ті приз во дить до неп рий нят тя роз роб ле ної по лі ти ки пев ни ми її
суб’єк та ми. Че рез те ефек тив ність та кої по лі ти ки є низь кою.

Розв’яза ти цю проб ле му має сис те ма спе ці аль но ут во ре них для цьо го ор -
га нів – На ці о наль ної ко ор ди на цій ної ра ди ре гі о наль но го роз вит ку та ко ор ди -
на цій них рад роз вит ку ре гі о нів, що бу дуть ство ре ні в ре гі о нах.

Са ме та ка мо дель доб ре за ре ко мен ду ва ла се бе в ба гать ох схід но єв ро пей -
ських кра ї нах.

11 Наз ви та ких ор га нів мо жуть бу ти різ ні. В пер шій ре дак ції про ек ту мо ва йшла про На ці -
о наль ну ра ду з пи тань дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки та ра ди ре гі о наль но го роз вит ку. В ос -
тан ній ре дак ції про ек ту наз ви рад зро би ли більш уні фі ко ва ни ми – На ці о наль на ко ор ди на цій на
ра да ре гі о наль но го роз вит ку, ко ор ди на цій ні ра ди роз вит ку ре гі о нів.

Уряд
Національна

координаційна
рада

Бізнес, наука,
громадськість

ОДА
Координаційна
рада розвитку

регіону

Бізнес, наука,
громадськість
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От же, На ці о наль на ра да ство рю єть ся з ме тою уз год жен ня за галь но дер жав -
них та ре гі о наль них ін те ре сів у про це сі роз роб лен ня та ре а лі за ції дер жав ної
ре гі о наль ної по лі ти ки.

Го ло вою На ці о наль ної ра ди за по са дою є Прем’єр)мі ністр Ук ра ї ни, зас туп -
ни ком Го ло ви – ке рів ник цен траль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди з пи тань ре гі -
о наль ної по лі ти ки.

До скла ду На ці о наль ної ко ор ди на цій ної ра ди ре гі о наль но го роз вит ку
вхо дять:

1) ке рів ни ки цен траль них ор га нів ви ко нав чої вла ди у сфе рах: фі нан сів,
еко но мі ки, зов ніш ньої по лі ти ки, куль ту ри, охо ро ни нав ко лиш ньо го при род но -
го се ре до ви ща, аг рар ної по лі ти ки, про мис ло вої по лі ти ки, охо ро ни здо ров’я, ос -
ві ти і на у ки, зе мель них ре сур сів, тран спор ту та зв’яз ку, з пи тань ци віль но го за -
хис ту, ін ших цен траль них ор га нів ви ко нав чої вла ди;

2) упов но ва же ні пред став ни ки ко ор ди на цій них рад роз вит ку ре гі о нів;
3) по од но му пред став ни ку від все ук ра їн ських асо ці а цій ор га нів міс це во -

го са мов ря ду ван ня, Фон ду спри ян ня міс це во му са мов ря ду ван ню Ук ра ї ни, Асо -
ці а ції аген цій ре гі о наль но го роз вит ку Ук ра ї ни, На ці о наль ної ака де мії на ук Ук -
ра ї ни, На ці о наль ної ака де мії дер жав но го уп рав лін ня при Пре зи ден то ві
Ук ра ї ни, Тор го во)про мис ло вої па ла ти Ук ра ї ни.

На ці о наль на ра да не під мі няє со бою жо ден ор ган ви ко нав чої вла ди. Во на
ли ше по пе ред ньо роз гля дає про ек ти ак тів Уря ду, які піс ля їх схва лен ня ра дою
на бу ва ють чин нос ті від по від но до кон сти ту цій них про це дур, че рез ак ти Ка бі -
не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни.

Ана ло гіч но на ці о наль но му рів ню на рів ні ре гі о нів ді ють свої ко ор ди на -
цій ні ра ди, при чо му у ре гі о ні мо же бу ти ли ше од на та ка ра да.

Ра да ре гі о наль но го роз вит ку ство рю єть ся рі шен ням від по від но Вер хов ної
Ра ди Ав то ном ної Рес пуб лі ки Крим, об лас ної, Ки їв ської та Се вас то поль ської місь -
ких рад за по дан ням від по від но Ра ди Мі ніс трів Ав то ном ної Рес пуб лі ки Крим, об -
лас ної, Ки їв ської та Се вас то поль ської місь ких дер жав них ад мі ніс тра цій.

Спів го ло ва ми Ра ди ре гі о наль но го роз вит ку є від по від но Го ло ва Вер хов ної
Ра ди та Го ло ва Ра ди Мі ніс трів Ав то ном ної Рес пуб лі ки Крим, го ло ва об лас ної
ра ди та від по від ної об лас ної дер жав ної ад мі ніс тра ції, го ло ва Ки їв ської, Се вас -
то поль ської місь кої ра ди та від по від ної місь кої дер жав ної ад мі ніс тра ції.

За по са дою до скла ду ра ди ре гі о наль но го роз вит ку вхо дять: місь кі го ло ви
міст об лас но го (рес пуб лі кан сько го в Ав то ном ній Рес пуб лі ці Крим) зна чен ня,
го ло ви ра йон них рад та ра йон них дер жав них ад мі ніс тра цій, го ло ва Тор го -
во)про мис ло вої па ла ти, ке рів ник аген ції ре гі о наль но го роз вит ку.
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До скла ду Ра ди ре гі о наль но го роз вит ку вклю ча ють ся пред став ни ки об’єд -
нань гро мад ських ор га ні за цій ре гі о ну, біз нес)асо ці а цій, про від них на у ко -
во)дос лід них ус та нов ре гі о ну та ви щих нав чаль них зак ла дів, що ма ють ста тус
«на ці о наль них».

Ор га ні за цій не за без пе чен ня ді яль нос ті Ра ди ре гі о наль но го роз вит ку здій -
снює від по від но Ра да Мі ніс трів Ав то ном ної Рес пуб лі ки Крим, об лас на, Ки їв -
ська, Се вас то поль ська місь кі дер жав ні ад мі ніс тра ції.

Фак тич но ра ди ре гі о наль но го роз вит ку, крім фор маль них фун кцій, вик ла -
де них у за ко ні, ма ють ста ти важ ли вим еле мен том за лу чен ня до від по ві даль но го
про це су ре гі о наль но го роз вит ку ни ні кон фрон ту ю чих струк тур – об лас них рад
та об лас них дер жав них ад мі ніс тра цій, рай рад та рай дер жад мі ніс тра цій. Вла да
та опо зи ція, чи нов ни ки та на у ков ці, біз нес та гро мад ськість ма ють від най ти
своє міс це у по шу ку нап ря мів ре гі о наль но го роз вит ку.

У про це сі об го во рен ня про ек ту за ко ну по ло жен ня про ко ор ди на цій ні ра -
ди не раз  під па да ло під шкваль ну кри ти ку, що ні би ство рю єть ся ще од на па ра -
лель на струк ту ра уп рав лін ня, що во ни на ді ля ють ся нев лас ти ви ми пов но ва -
жен ня ми, що це ма ло не є по ру шен ням Кон сти ту ції.

Нас прав ді в Ук ра ї ні ор га нів з по діб ним зав дан ням – ве ден ням дис ку сії та
об го во рен ням проб ле ми із за лу чен ням не тіль ки по са до вих осіб ор га ну вла ди,
а й пред став ни ків ін ших сек то рів сус піль ства є дос тат ньо, зок ре ма це ко ле гії
мі ніс терств, дер жав них ад мі ніс тра цій, та й РНБО пра цює за та ким прин ци пом:
її рі шен ня ста ють справ ді ре аль ни ми ли ше піс ля ви дан ня від по від но го Ука зу
Пре зи ден та.

Аген ції ре гі о наль но го роз вит ку
Як що ра ди ре гі о наль но го роз вит ку є сво го ро ду по лі тич ни ми ор га на ми,

де ви роб ля єть ся іде о ло гія та зат вер джу єть ся стра те гія ре гі о наль но го роз -
вит ку, то аген ції ре гі о наль но го роз вит ку ма ють ста ти ре аль ни ми ін сти ту ці я -
ми, які ве дуть пов сяк ден ну ро бо ту з по шу ку ін вес то рів для ре гі о ну, го ту ють
про ек ти ре гі о наль но го роз вит ку, зай ма ють ся про мо ці єю ре гі о ну в Ук ра ї ні та
за її ме жа ми.

Фак тич но Аген ція ре гі о наль но го роз вит ку в ре гі о ні має ста ти мо де ра то -
ром про це су ре гі о наль но го роз вит ку.

На жаль, ні міс це ва дер жав на ад мі ніс тра ція, ні об лас на ра да не мо жуть
вис ту па ти на рин ку ре гі о наль но го роз вит ку як мо біль ні, віль ні від бю рок ра -
тич них про це дур, ви со кок ва лі фі ко ва ні та кон ку рен тос про мож ні ін сти ту ції, і
це не є їх го лов ним зав дан ням.

72



Ге не ру ва ти ідеї та до во ди ти їх до ре аль них про ек тів змо жуть са ме АРР, які
бу дуть ство рю ва тись у кож но му ук ра їн сько му ре гі о ні на за са дах при ват -
но)пуб ліч но го пар тнер ства.

Аген ції ре гі о наль но го роз вит ку зас но ву ють ся від по від но Вер хов ною
Ра дою та Ра дою Мі ніс трів Ав то ном ної Рес пуб лі ки Крим, об лас ни ми, Ки їв -
ською, Се вас то поль ською місь ки ми ра да ми та від по від ни ми дер жав ни ми ад -
мі ніс тра ці я ми. Зас нов ни ка ми аген ції ре гі о наль но го роз вит ку мо жуть бу ти
та кож ре гі о наль ні тор го во)про мис ло ві па ла ти, асо ці а ції під при єм ців, фі нан -
со ві ус та но ви, що ді ють у від по від но му ре гі о ні, ре гі о наль ні пред став ниц тва
асо ці а цій ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня чи асо ці а ції ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня від по від но го ре гі о ну, ви щі нав чаль ні зак ла ди та на у ко ві ус -
та но ви ре гі о ну.

Фак тич но зас ну ван ня АРР має ста ти спіль ною во лею пред став ниць кої та
ви ко нав чої вла ди на рів ні ре гі о ну за учас тю у цьо му про це сі міс це во го біз не су,
гро мад ськос ті, на у ки. Тіль ки та ким чи ном опі ку ван ня пи тан ня ми ре гі о наль но -
го роз вит ку ста не важ ли вим для всіх суб’єк тів ре гі о наль но го роз вит ку, а не
лише ви ко нав чої вла ди.

Аген ції ре гі о наль но го роз вит ку ут во рю ва ти муть ся в ор га ні за цій но)пра во -
вій фор мі ус та но ви. Піс ля зас ну ван ня це ок ре ма юри дич на осо ба з неп ри бут -
ко вим ста ту сом. Її го лов не зав дан ня не пов’яза не з от ри ман ням при бут ку в ін -
те ре сах зас нов ни ків чи пра ців ни ків ус та но ви.

Крім по шу ку ін вес то рів, про мо ції ре гі о ну, АРР до по ма га ти ме суб’єк там ре -
гі о наль но го роз вит ку у під го тов ці про ек тів ре гі о наль но го роз вит ку, які мо -
жуть бу ти під три ма ні фон да ми ре гі о наль но го роз вит ку, го ту ва ти ме про по зи ції
що до по ліп шен ня ін вес ти цій но го клі ма ту в ре гі о ні, спри я ти від по від ній ра ді
ре гі о наль но го роз вит ку, об лас ній ра ді та об лас ній дер жав ній ад мі ніс тра ції у
під го тов ці стра те гій та прог рам ре гі о наль но го роз вит ку.

Аген ція ре гі о наль но го роз вит ку та кож здій сню ва ти ме ре аль ний мо ні то -
ринг ре гі о наль но го роз вит ку, ви яв ля ти ме проб ле ми в ре а лі за ції прог рам роз -
вит ку та го ту ва тиме про по зи ції що до їх ко ри гу ван ня.

Сві то вий фо рум ре гі о наль но го роз вит ку, про який уже зга ду ва лось на по -
чат ку ці єї пуб лі ка ції, ор га ні зу ва ли та ус піш но про ве ли не ор га ни ви ко нав чої
вла ди Пор ту га лії, а Аген ція ре гі о наль но го роз вит ку Ма дей ри, не ве ли ко го ос -
тро ва в Ат лан ти ці із 260)ти сяч ним на се лен ням.

Про ек ти, які пре зен ту ва лись учас ни ка ми з різ них кра їн і які сто су ють ся
ре гі о наль но го роз вит ку в їх ніх кра ї нах, та кож го ту ва ли ся та впро вад жу ва ли ся
по діб ни ми аген ці я ми.
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Ду же ці ка вою бу ла пре зен та ція Аген ції ре гі о наль но го роз вит ку Ка та ло нії
(Іс па нія), яка ре а лі зує гран ді оз ний про ект із про су ван ня Ка та ло нії як в Іс па нії,
так і сві ті. Са ме АРР ви су ну ла ло зунг, який ілюс трує її мі сію: «Ін вес туй в Ка та -
ло нію! Ек спор туй з Ка та ло нії!» 40 пред став ництв, що має Ка та ло нія по сві ту,
зав дя ки АРР до по ма гають ре а лі за ції ці єї мі сії.

Мо ні то ринг дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки
В Ук ра ї ні, на від мі ну від біль шос ті де мок ра тич них дер жав сві ту, до сі не

скла ла ся сис те ма пос тій но го мо ні то рин гу ре а лі за ції по лі ти ки дер жа ви в різ -
них сфе рах, зок ре ма у сфе рі дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки.

Це мож на про і люс тру ва ти на прик ла ді ре а лі за ції Кон цеп ції дер жав ної
ре гі о наль ної по лі ти ки, яка бу ла ух ва ле на Ука зом Пре зи ден та Ук ра ї ни ще у
2001 ро ці.

Від по від но до пла ну за хо ди з ре а лі за ції вка за ної кон цеп ції на пе рі од до 2007
ро ку прак тич но бу ли ви ко на ні, од нак усі проб ле ми у ре гі о наль но му роз вит ку, між -
ре гі о наль них дис про пор ці ях та су пе реч нос тях так і за ли ши ли ся не ви рі ше ни ми.

Са ме то му ми ма є мо ві дій ти від оцін ки ефек тив нос ті по лі ти ки че рез фор -
маль не ви ко нан ня за хо дів і пе рей ти до оцін ки ре зуль та тів за на пе ред об ра ни -
ми ін ди ка то ра ми.

Та кі ін ди ка то ри ма ють передусім ха рак те ри зу ва ти якість жит тя на се лен ня
і скла да ти ся як з до сить прос тих ста тис тич них да них, так і роз ра хун ко вих та
оці ноч них по каз ни ків.

Зок ре ма виз на чаль ним по каз ни ком має ста ти ін декс ре гі о наль но го люд -
сько го роз вит ку. Ос кіль ки цей по каз ник є до сить інер цій ним, йо го оцін ка має
здій сню ва тися кож ні три ро ки.

Важ ли ви ми по каз ни ка ми, що ма ють ха рак те ри зу ва ти еко но міч ний роз ви -
ток на се лен ня, є ва ло ва до да на вар тість на ду шу на се лен ня, а та кож зат ра ти
енер гії на оди ни цю до да ної вар тос ті в ре гі о ні та рі вень по дат ків та ін ших по -
дат ко вих пла те жів, що фор му ють ся в ре гі о ні.

Для цьо го слід пе рег ля ну ти пе ре лік ста тис тич них по каз ни ків, що сьо год ні
об лі ко ву ють ся Дер жком ста том, виз на чи ти ви мо ги до про ек тів ак тів, які ух ва лю -
ють ся у сфе рі дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки що до контр о лю за їх ре зуль та -
тив ніс тю та пе ред ба чи ти ана лі тич ну скла до ву мо ні то рин гу ре гі о наль но го роз -
вит ку та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки.

Пер шим та ким до ку мен том мо ні то рин гу си ту а ції має ста ти На ці о наль на
до по відь про стан ре гі о наль но го роз вит ку Ук ра ї ни, від якої мож на вес ти від лік
та по рів нян ня си ту а ції в ди на мі ці кож ні три ро ки.
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Готуючи проекти нормативно-правових актів, які випливають із проекту
Закону «Про засади державної регіональної політики», ми особливу увагу
приділили створенню відповідної системи моніторингу державної регіональ-
ної політики.

Якщо не входити у деталі, загалом логіка такої системи моніторингу могла
б виглядати таким чином:

Розглядає та затверджує звіти про реалізацію згідно із Державною страте-
гією регіонального розвитку (ДСРР) та стратегією розвитку регіону (СРР):

• Національна координаційна рада регіонального розвитку (НКРРР) на
національному рівні.

• Координаційна рада розвитку регіону на регіональному рівні.
Відповідальними за підготовку та подання звітів визначаються:
• Центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ), відповідальний за регіо-

нальна політику (нині найбільш вірогідно це може бути Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства) – на національному рівні.

• Обласна державна адміністрація (ОДА) – на регіональному рівні.
Для підготовки звітів інформацію для Мінрегіонбуду мають подавати:
• Обласна державна адміністрація.
• Бюро Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).
• Держкомстат.
• Центральний орган виконавчої влади згідно із компетенцією.
Для ОДА інформацію мають подавати:
• Управління статистики та інші управління ОДА.
• Агенція регіонального розвитку регіону (АРР).
Моніторингу мають підлягати з визначеною періодичністю такі документи:
• Державна стратегія регіонального розвитку один раз на 3 роки.
• План реалізації ДСРР щорічно.
• Стратегія розвитку регіону один раз на 3 роки.
• План реалізації СРР щорічно.
• Проекти РР, що фінансуються з ДФРР щоквартально для визначення

доцільності перерахування коштів та щорічно.
Для оцінювання діяльності органів публічної влади регіону та формуван-

ня рейтингів регіонів необхідно визначити показники, які для цього підходять,
і визначати рейтинги, насамперед загальний рейтинг регіону в групі регіонів,
а також рейтинги за окремими показниками для всіх регіонів та порівняно з
загальноукраїнськими показниками.
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Для проведення моніторингу має бути підготовлено такі методики та
детальні інструкції:

• щодо моніторингу проектів регіонального розвитку, що фінансуються за
рахунок коштів ДФРР;

• щодо моніторингу досягнення результатів СРР та плану її реалізації;
• щодо моніторингу непрямих показників оцінювання рейтингу регіону у

своїй групі та Україні.
Важливою також буде підготовка спеціалістів з моніторингу та

наявність у структурі ОДА та Мінрегіонбуду спеціальних підрозділів з моні-
торингу.

Замість підсумку
За ко ноп ро ект «Про за са ди дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки» має ста ти

го лов ним нор ма тив но)пра во вим до ку мен том, що ос та точ но ви рі шить пи тан ня
за ко но дав чо го офор млен ня про це су фор му ван ня та ре а лі за ції дер жав ної ре гі -
о наль ної по лі ти ки.

1. У цьо му за ко ні чіт ко виз на ча єть ся сис те ма та іє рар хія прог ноз но)пла -
ну валь них до ку мен тів у цій сфе рі:

1) Дер жав на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку;
2) стра те гії роз вит ку ре гі о нів;
3) План ре а лі за ції Дер жав ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку;
4) пла ни ре а лі за ції стра те гій роз вит ку ре гі о нів.
У свою чер гу дер жав на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку та стра те гії роз -

вит ку ре гі о нів ба зу ють ся на Стра те гії роз вит ку Ук ра ї ни, Ге не раль ній схе мі пла -
ну ван ня те ри то рії Ук ра ї ни, схе мах пла ну ван ня те ри то рій на ре гі о наль но му та
міс це во му рів нях.

2. За кон виз на чає сис те му ін сти ту цій, від по ві даль них за роз роб лен ня та
ре а лі за цію дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки та виз на чає пов но ва жен ня цих ін -
сти ту цій:

1) цен траль ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань ре гі о наль ної по лі ти ки;
2) цен траль ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань еко но міч ної по лі ти ки;
3) цен траль ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань фі нан сів;
4) На ці о наль на ко ор ди на цій на ра да ре гі о наль но го роз вит ку;
5) ко ор ди на цій ні ра ди роз вит ку ре гі о нів.
3. За ко ном пе ред ба че но но вий для Ук ра ї ни, але звич ний для сві ту ін стру -

мент фі нан су ван ня про ек тів ре гі о наль но го роз вит ку – Дер жав ний фонд ре гі о -
наль но го роз вит ку.
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4. За кон від кри ває мож ли вість для за лу чен ня до ре гі о наль но го роз вит ку
різ них сек то рів сус піль ства та дає змо гу цим сек то рам у ре гі о ні фор му ва ти пе -
ре ду мо ви для еко но міч но го зрос тан ня та со ці аль но го роз вит ку че рез Аген ції
ре гі о наль но го роз вит ку.

На на ше гли бо ке пе ре ко нан ня, нап рям, об ра ний у Кон цеп ції дер жав ної
ре гі о наль ної по лі ти ки та пок ла де ний на мо ву пра ва у за ко ноп ро ек ті «Про за -
са ди дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки», є пер спек тив ним, та ким, що від по ві дає
пот ре бам ук ра їн ських ре гі о нів і кра щій єв ро пей ській прак ти ці.
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ЗАКОНОДАВСТВО ДЕЯКИХ ДЕРЖАВ СВІТУ 
У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

За кон
від 12 трав ня 2000 ро ку

про прин ци пи під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку

Розділ 1. Загальні положення
Стаття 1.
1. За кон виз на чає прин ци пи та фор ми під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку

та прин ци пи вза є мо дії у цій сфе рі Ра ди Мі ніс трів та ор га нів уря до вої ад мі ніс -
тра ції з те ри то рі аль ним са мов ря ду ван ням, зок ре ма:

1) ус та но ви під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку;
2) по ря док здій снен ня за хо дів у сфе рі під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку;
3) прин ци пи ук ла дан ня та ви ко нан ня во є вод сько го контр ак ту.
2. Під трим ка дер жа вою ре гі о наль но го роз вит ку здій сню єть ся на під ста ві

до ку мен тів, пе ред ба че них да ним за ко ном.
3. Ви ко нан ня зав дань у сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку на те ри то рії во є вод -

ства, не від не се не за ко но дав чи ми нор ма ми до ком пе тен ції ін ших ор га нів, на -
ле жить до ком пе тен ції во є вод ства.

Стаття 2.
1. Кож но го разу, ко ли у за ко ні зга ду єть ся:
1) під трим ка ре гі о наль но го роз вит ку – під цим ро зу мі ють те ри то рі аль но

орі єн то ва ний ком плекс дій Ра ди Мі ніс трів і уря до вої ад мі ніс тра ції, спря мо ва -
ний на дов гос тро ко вий со ці аль но)еко но міч ний роз ви ток та за хист нав ко лиш -
ньо го се ре до ви ща, що здій сню єть ся у спів пра ці з оди ни ця ми те ри то рі аль но го
са мов ря ду ван ня та гро мад ськи ми й еко но міч ни ми пар тне ра ми;

2) гро мад ські та еко но міч ні пар тне ри – під цим ро зу мі ють під при єм ців і
пра це дав ців та їх ні ор га ні за ції, про фе сій ні спіл ки, не у ря до ві ор га ні за ції й на у -
ко ві ус та но ви, до сфе ри ді яль нос ті яких вхо дить ре гі о наль ний роз ви ток;

3) фі нан со ва під трим ка – під цим ро зу мі ють ціль о ві до та ції на по точ ні чи
ін вес ти цій ні зав дан ня, у ро зу мін ні за ко ну від 26 лис то па да 1998 р. про пуб ліч -
ні фі нан си (...), з ура ху ван ням по ло жень да но го за ко ну;
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4) те ри то рія під трим ки – під цим ро зу мі ють те ри то рію, ви ді ле ну у зв’яз ку
з іс ну ван ням на ній проб лем роз вит ку, яка під ля гає пев ним ді ям з бо ку Ра ди
Мі ніс трів, уря до вої ад мі ніс тра ції й оди ниць те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня;

5) на ці о наль на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку – під цим ро зу мі ють пос -
та но ву Ра ди Мі ніс трів, якою вста нов лю ють ся ви мо ги, ці лі й нап рям ки дер жав -
ної під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку;

6) ви лу че но;
7) прог ра ма під трим ки – під цим ро зу мі ють сфе ру, по ря док та умо ви на -

дан ня дер жав ної під трим ки во є вод ським прог ра мам, виз на че ні у пос та но ві Ра -
ди Мі ніс трів, та ре а лі за ції зав дань від по від них мі ніс трів на те ри то рії во є вод -
ства на під ста ві во є вод сько го контр ак ту;

8) стра те гія роз вит ку во є вод ства – під цим ро зу мі ють стра те гію, зга да -
ну у ст. 11, абз. 1, за ко ну від 5 чер вня 1998 р. про са мов ря ду ван ня во є вод -
ства (...) та у ст. 54б, абз. 1, за ко ну від 7 лип ня 1994 р. про прос то ро вий бла -
го ус трій (...);

9) во є вод ські прог ра ми – під цим ро зу мі ють прог ра ми, зга да ні у ст. 11, абз. 3;
ст. 18, пункт 2 і ст. 41, абз. 2, пункт 4, за ко ну про са мов ря ду ван ня во є вод ства та у
ст. 54г, абз. 1, за ко ну про прос то ро вий бла го ус трій;

10) врів но ва же ний роз ви ток – під цим ро зу мі ють врів но ва же ний роз ви -
ток у ро зу мін ні за ко ну від 27 квіт ня 2001 р. – Пра во охо ро ни нав ко лиш ньо го
се ре до ви ща (...);

11) тех ніч на ін фрас трук ту ра – під цим ро зу мі ють спо ру ди, зга да ні у 
ст. 143, абз. 2, за ко ну від 21 сер пня 1997 р. про гос по дар ство не ру хо мос ті (...);

12) тран спор тна ін фрас трук ту ра – під цим ро зу мі ють об’єк ти, спо ру ди та
ін ста ля ції, зга да ні у ст. 4, пункт 1, за ко ну від 21 бе рез ня 1985 р. про пуб ліч ні до -
ро ги (...); у ст. 4, пункт 2, за ко ну від 27 чер вня 1997 р. про за ліз нич ний тран -
спорт (...); у ст. 2, пун кти 4 і 5, за ко ну від 20 груд ня 1996 р. про мор ські пор ти і
прис та ні (...) та у ст. 27 за ко ну від 31 трав ня 1962 р. – Аві а цій не пра во (...), а та -
кож бу ді вель ні об’єк ти кон ти нен таль них: вод них шля хів, прис та ней, пор тів;

13) ма лий під при є мець – під цим ро зу мі ють під при єм ця, зга да но го у за ко -
ні від 19 лис то па да 1999 р. – Пра во гос по дар чої ді яль нос ті (...);

14) се ред ній під при є мець – під цим ро зу мі ють під при єм ця, зга да но го у за -
ко ні від – Пра во гос по дар чої ді яль нос ті;

15) впов но ва же ні суб’єк ти – під цим ро зу мі ють суб’єк тів, кот рі ре а лі зу ють
зав дан ня, що вип ли ва ють із во є вод ських кон так тів, ук ла де них між Ра дою Мі -
ніс трів і са мов ря ду ван ням во є вод ства, та зав дан ня, зга да ні у ст. 29, абз. 1, що
ви ко ну ють ся у по ряд ку, пе ред ба че но му да ним за ко ном;
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16) від по від ні мі ніс три – під цим ро зу мі ють мі ніс трів, які ке ру ють під роз -
ді ла ми уря до вої ад мі ніс тра ції і зга да ні у за ко ні від 4 ве рес ня 1997 р. про під -
роз ді ли уря до вої ад мі ніс тра ції (...), за ви нят ком мі ніс тра, від по ві даль но го за
спра ви ре гі о наль но го роз вит ку.

2. Ме жі те ри то рії під трим ки не мо жуть пе ре ти на ти меж по ві тів. Як що те -
ри то рі єю під трим ки є міс то на пра вах по ві ту, те ри то рія під трим ки по вин на
охоп лю ва ти це міс то раз ом з при лег ли ми по ві том чи по ві та ми.

Стаття 3.
1. Під трим ка ре гі о наль но го роз вит ку здій сню єть ся на під ста ві на ці о наль -

ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку та іні ці а тив са мов ря ду ван ня во є вод ства,
від по від но до прин ци пів врів но ва же но го роз вит ку.

1а. Ра да Мі ніс трів виз на чає у сво є му роз по ряд жен ні де таль ний по ря док та
гра фік ро бо ти над дов гос тро ко вою стра те гі єю ре гі о наль но го роз вит ку кра ї ни,
вра хо ву ю чи зок ре ма ви мо ги кон суль та цій з ор га на ми са мов ря ду ван ня во є вод -
ства та по ря док і гра фік роз роб лен ня на ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го
роз вит ку.

2. Ме тою під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку є:
1) роз ви ток ок ре мих те ри то рій кра ї ни, пок ра щен ня якос ті та умов жит тя

меш кан ців, а та кож рів ня за до во лен ня пот реб спіль нот са мов ря ду ван ня;
2) ство рен ня умов для під ви щен ня кон ку рен тос про мож нос ті спіль нот са -

мов ря ду ван ня;
3) ви рів ню ван ня від мін нос тей у рів ні роз вит ку ок ре мих те ри то рій кра ї ни,

а та кож ви рів ню ван ня шан сів гро ма дян дер жа ви, не за леж но від міс ця про жи -
ван ня, та змен шен ня від ста лос ті слаб ко роз ви не них те ри то рій і те ри то рій з
най нес при ят ли ві ши ми умо ва ми роз вит ку.

3. Під трим ка ре гі о наль но го роз вит ку вра хо вує:
1) ви мо ги, які вип ли ва ють із пот реб зміц нен ня еко но міч ної єд нос ті та те -

ри то рі аль но го ін тег раль нос ті Поль щі як од но рід ної дер жа ви;
2) пот ре би обо ро ноз дат нос ті та дер жав ної без пе ки, які ре а лі зу ють ся на

під ста ві ок ре мих за ко нів;
3) ви мо ги за хис ту куль тур ної спад щи ни та куль тур них благ.
4. Під трим ка ре гі о наль но го роз вит ку здій сню єть ся на прин ци пах, пе ред -

ба че них у ст. 24–28, та за до по мо гою ін стру мен тів, зок ре ма за хо дів, здій сню ва -
них на під ста ві ок ре мих норм, влас ти вих для до сяг нен ня спе ци фіч них ці лей
або тих, які сто су ють ся пев них те ри то рій, а та кож за до по мо гою сти му лю ван ня
і під трим ки учас ті іно зем них пар тне рів та між на род них ін сти ту цій у ре а лі за ції
ре гі о наль них за хо дів.
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5. Нап рям ки і прі о ри те ти під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку та за галь ні
прин ци пи ви ді лен ня те ри то рій під трим ки вклю ча ють ся до на ці о наль ної стра -
те гії ре гі о наль но го роз вит ку.

6. Де таль но ці лі під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку та об’єк тив ні кри те рії
ви ді лен ня те ри то рій під трим ки на да ні у прог ра мі під трим ки.

Стаття 4.
Го лов не ста тис тич не уп рав лін ня роз роб ляє у те ри то рі аль ній сис те мі, пе -

ред ба че ній за ко ном від 24 лип ня 1998 р. про зап ро вад жен ня ос нов но го три рів -
не во го те ри то рі аль но го по ді лу дер жа ви (...), да ні, не об хід ні для ці лей ре гі о -
наль ної по лі ти ки. Ця сис те ма та кож ста но вить ос но ву для ви ко нан ня зав дань у
сфе рі під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку.

Стаття 5.
1. Фі нан со ва під трим ка ре гі о наль но го роз вит ку за ра ху нок кош тів дер -

жав но го бюд же ту мо же бу ти ви ді ле на на зав дан ня, вклю че ні до во є вод ських
контр ак тів, та зав дан ня, що ре а лі зу ють ся у по ряд ку, опи са но му у ст. 29, абз. 1.

2. У ро зу мін ні да но го за ко ну до фі нан со вих кош тів, ви ді ле них на під трим -
ку ре гі о наль но го роз вит ку, не на ле жать су ми за галь ної суб вен ції та су ми ціль -
о вих до та цій на де ле го ва ні зав дан ня у сфе рі уря до вої ад мі ніс тра ції та на влас -
ні зав дан ня, пе ред ба че ні за ко на ми, на ра хо ва ні оди ни цям те ри то рі аль но го
са мов ря ду ван ня на під ста ві за ко ну від 26 лис то па да 1998 р. про до хо ди оди -
ниць те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня у 1999 і 2000 ро ках (...).

3. До зав дань, зга да них в абз. 1, на ле жать:
1) роз ви ток під при єм ниц тва, особ ли во ма лих і се ред ніх під при ємств, еко -

но міч ні ін но ва ції, тран сфер тех но ло гій;
2) рес трук ту ри за ція ок ре мих га лу зей пуб ліч них пос луг та міс це вої і ре гі -

о наль ної еко но мі ки, яка ґрун ту єть ся на прин ци пах врів но ва же но го роз вит ку;
3) ство рен ня но вих пос тій них ро бо чих місць;
4) ін вес ти ції у сфе рі тех ніч ної й тран спор тної ін фрас трук ту ри, які пок ра -

щу ють умо ви ре а лі за ції еко но міч них ін вес ти цій;
5) за хо ди у сфе рі ос ві ти, зок ре ма ін вес ти ції в прос ві ту та ос ві ту до рос лих;
6) за хо ди у сфе рі ре гі о наль ної й міс це вої куль ту ри як скла до вої на ці о -

наль ної куль ту ри та за хист і роз ви ток куль тур ної спад щи ни;
7) ін вес ти ції, які пок ра щу ють стан нав ко лиш ньо го се ре до ви ща;
8) роз ви ток ус та нов, ді яль ність яких спря мо ва на на сти му лю ван ня ак тив -

нос ті й під трим ку за хо дів ре гі о наль них та міс це вих спіль нот са мов ря ду ван ня;
9) дос лід жен ня і сту дії, не об хід ні для здій снен ня по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку;
10) ін ші зав дан ня, пов’яза ні з під трим кою ре гі о наль но го роз вит ку.
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4. Дос туп те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня до кош тів фі нан со вої під трим -
ки, зга да них в абз. 1, ґрун ту єть ся на об’єк тив них кри те рі ях. Ці кри те рії по вин -
ні вип ли ва ти зі ста тис тич них да них і по каз ни ків, які ма ють ха рак тер за галь но -
дос туп ної ре зуль та тив ної ста тис тич ної ін фор ма ції.

Роз діл 2. Ін сти ту ції під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку
Стаття 6.
1. Мі ністр, від по ві даль ний за спра ви ре гі о наль но го роз вит ку, да лі у тек сті –

мі ністр, роз роб ляє:
1) про ект на ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку;
2) про ект прог ра ми під трим ки;
3) звіт та під сум ки ви ко нан ня прог ра ми під трим ки і во є вод ських конт)

р ак тів, зга да них у ст. 15.
2. Мі ністр по дає до ку мен ти, зга да ні в абз. 1, пун кти 1 і 2, для оцін ки:
1) Ра ді ре гі о наль ної по лі ти ки дер жа ви;
2) Спіль ній ко мі сії уря ду та те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня;
3) ви ко нав чим ко мі те там во є водств;
4) пред став ниц тву гро мад ських і еко но міч них пар тне рів.
3. Мі ністр у сво є му роз по ряд жен ні виз на чає по ря док ви бо ру пред став -

ниц тва, зга да но го в абз. 2, пункт 4, ке ру ю чись прин ци па ми ефек тив нос ті дій і
від по від ної реп ре зен та ції гро мад ських та еко но міч них пар тне рів.

4. До сво єї оцін ки про ек ту стра те гії, зга да но го в абз. 1, пункт 1, ви ко нав -
чий ко мі тет во є вод ства до дає стра те гію роз вит ку во є вод ства.

5. Мі ністр на дає до ві до ма во є во дам та ви ко нав чим ко мі те там во є водств
звіт, ін фор ма цію та під сум ки, зга да ні у ст. 15.

Стаття 7.
1. До зав дань від по від них мі ніс трів на ле жить уз год жен ня справ, які пе ре -

бу ва ють у сфе рі їх ньої ком пе тен ції і сто су ють ся під трим ки ре гі о наль но го роз -
вит ку, з ді я ми мі ніс тра.

2. Уз год жен ня, зга да не в абз. 1, по ля гає у:
1) ви ді лен ні се ред зап ла но ва них ок ре ми ми мі ніс тра ми за хо дів, які:
а) вхо дять до сфе ри зав дань, зга да них у ст. 5, абз. 3;
б) ма ють те ри то рі аль не спря му ван ня;
2) виз на чен ні прі о ри те тів і ці лей від по від но го мі ніс тра, на до сяг нен ня

яких бу де спря мо ва не ви ко нан ня зав дань, зга да них у пун кті 1.
3. Як що ін ше не пе ред ба че но ок ре ми ми за ко на ми, кош ти, ви ді ле ні на зав -

дан ня, вклю че ні до во є вод ських контр ак тів, зга да них в абз. 2, ви ді ля ють ся у за -

82



ко ні про бюд жет у час ти нах, роз по ряд ни ка ми яких є від по від ні мі ніс три, кот рі
ви ко ну ють ці зав дан ня.

4. До про ек ту роз по ряд жен ня, зга да но го у ст. 13, мі ністр вклю чає від по -
від ні по ло жен ня, яки ми пе ред ба ча єть ся вит ра чан ня кош тів, ви ді ле них на во є -
вод ські контр ак ти, та ким чи ном, щоб за без пе чи ти ре а лі за цію прі о ри те тів та ці -
лей, зга да них в абз. 2, у ме жах ви ді ле них на це кош тів.

Стаття 8.
1. При Го ло ві Ра ди Мі ніс трів ство рю єть ся Ра да ре гі о наль ної по лі ти ки дер -

жа ви, да лі у тек сті – Ра да, яка є ек спер тно)до рад чим ор га ном у спра вах, що сто -
су ють ся ре гі о наль но го роз вит ку.

2. До сфе ри зав дань Ра ди зок ре ма вхо дить:
1) ек спер тна оцін ка:
a. про ек ту на ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку;
b. про ек ту прог ра ми під трим ки;
c. про ек тів пра во вих ак тів, які міс тять сис тем ні під хо ди, пов’яза ні прі о ри -

те та ми по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку дер жа ви;
d. зві тів, ін фор ма ції та під сум ків, зга да них у ст. 15;
e. ста ну адап та ції про ек тів пла нів і прог рам, зга да них у ст. 14, абз. 2, до

на ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку;
f. ін ших справ, по да них на роз гляд мі ніс тром;
2) кон суль ту ван ня у сфе рі за хо дів з під трим ки ре гі о наль но го роз вит ку,

зга да них у пун кті 1, лі те ри а)е;
3) Мі ністр мо же виз на чи ти тер мі ни по дан ня Ра дою ек спер тних оці нок,

зга да них в абз. 2, пункт 1.
Стаття 9.
1. Кіль кість чле нів Ра ди – від 12 до 15.
2. Чле ном Ра ди мо же бу ти лю ди на, яка:
1) є гро ма дя ни ном Поль щі;
2) пов ною мі рою ко рис ту єть ся пуб ліч ни ми пра ва ми;
3) не має су ди мос тей за умис но ско є ні зло чи ни;
4) має не зап ля мо ва ну ре пу та цію.
3. Го ло ва Ра ди Мі ніс трів приз на чає 8 чле нів Ра ди, які від по ві да ють умо вам,

пе ре ра хо ва ним в абз. 2, а знан ня, дос від та ав то ри тет яких є за по ру кою пра -
виль ної ре а лі за ції зав дань Ра ди.

4. Реш ту чле нів Ра ди Го ло ва Ра ди Мі ніс трів приз на чає з чис ла пред став ни -
ків усіх пар ла мен тських фрак цій, які від по ві да ють умо вам, вка за ним в абз. 2 і 3.

5. Го ло ва Ра ди Мі ніс трів приз на чає го ло ву Ра ди з чис ла її чле нів.
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6. Ра да оби рає зас туп ни ка го ло ви Ра ди зі сво го скла ду за про по зи ці єю го -
ло ви Ра ди.

7. Тер мін ро бо ти у Ра ді чле нів, приз на че них на під ста ві абз. 3, ста но вить 6
ро ків, при чо му кож ні 3 ро ки за вер шу єть ся тер мін ро бо ти по ло ви ни від ці єї
кіль кос ті чле нів.

8. Тер мін ро бо ти у Ра ді чле нів, приз на че них на під ста ві абз. 4, три ває від -
по від но до за вер шен ня тер мі ну скли кан ня Сей му і Се на ту.

9. Чле ни Ра ди ви ко ну ють свої фун кції до ча су приз на чен ня їх ніх нас -
туп ни ків.

10. Член ство у Ра ді при пи ня єть ся:
1) у разі смер ті чле на Ра ди;
2) як що член Ра ди, зга да ний в абз. 3, пе рес тав від по ві да ти од ній з ви мог,

виз на че них в абз. 2, пун кти 1–3.
11. Го ло ва Ра ди Мі ніс трів від кли кає чле на ра ди за по дан ням Ра ди у ви пад ку:
1) не ви ко нан ня обов’яз ків чле на Ра ди;
2) хво ро би, яка про тя гом три ва ло го тер мі ну не доз во ляє ви ко ну ва ти фун -

кції чле на Ра ди.
12. Го ло ва Ра ди Мі ніс трів від кли кає чле на Ра ди та кож у ви пад ку по дан ня

са мим чле ном Ра ди про хан ня про від став ку.
13. Го ло ва Ра ди Мі ніс трів від кли кає чле на Ра ди у ви пад ку, ко ли він пе ре-

с тав від по ві да ти умо вам, виз на че ній в абз. 2, пункт 4, за зго дою що най мен ше
2/3 скла ду Ра ди.

14. У ви пад ку при пи нен ня член ства у Ра ді чи від кли кан ня чле на Ра ди до
за вер шен ня йо го ка ден ції Го ло ва Ра ди Мі ніс трів приз на чає но во го чле на Ра ди
на пе рі од до кін ця ці єї ка ден ції.

Стаття 10.
1. Об слу го ву ван ня ро бо ти Ра ди здій снює мі ністр.
2. Го ло ва Ра ди Мі ніс трів виз на чає у сво є му роз по ряд жен ні роз мір оп ла ти

пра ці го ло ви, зас туп ни ка го ло ви і реш ти чле нів Ра ди. Де пу та там Сей му і Се на -
ту, приз на че ним для ро бо ти у скла ді Ра ди, ви на го ро да не спла чу єть ся.

3. Го ло ва Ра ди Мі ніс трів виз на чає у сво є му роз по ряд жен ні по ря док ро -
бо ти Ра ди.

Роз діл 3. Прог ра му ван ня ре гі о наль но го роз вит ку
Стаття 11.
1. Мі ністр роз роб ляє про ект на ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит -

ку, да лі у тек сті – стра те гія.
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2. Стра те гія зок ре ма виз на чає:
1) нап рям ки і прі о ри те ти по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку дер жа ви та за -

галь ні прин ци пи ви ді лен ня те ри то рій під трим ки;
2) пе рі од дії стра те гії;
3) пе ред ба че ні вит ра ти із пуб ліч них кош тів;
4) прин ци пи і кри те рії фі нан со вої під трим ки во є вод ських прог рам за ра -

ху нок кош тів дер жав но го бюд же ту та приб лиз ні очі ку ван ня що до мі ні маль но -
го об ся гу, у яко му ок ре мі зав дан ня чи во є вод ські прог ра ми ма ють фі нан су ва ти -
ся за ра ху нок бюд же тів оди ниць те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня та суб’єк тів,
які не на ле жать до сек то ра пуб ліч них фі нан сів.

3. Стра те гія зок ре ма вра хо вує:
1) кон цеп цію по лі ти ки прос то ро во го бла го ус трою кра ї ни;
2) дов гос тро ко ву стра те гію ре гі о наль но го роз вит ку кра ї ни;
3) між на род ні зо бов’язан ня;
4) пла ни прос то ро во го бла го ус трою во є водств;
5) прог ра ми, що сто су ють ся ок ре мих га лу зей чи пи тань, роз роб ле ні і зат -

вер дже ні у по ряд ку, пе ред ба че но му спе ці аль ни ми за ко на ми;
6) ін ші зат вер дже ні уря до ві прог ра ми.
4. Під час роз роб лен ня стра те гії бе руть ся до ува ги стра те гії роз вит ку во -

є водств.
5. У до дат ку до стра те гії по да єть ся пе ре лік ус та нов та суб’єк тів, зга да них у

ст. 14, абз. 5.
6. Мі ністр по дає Ра ді Мі ніс трів про ект стра те гії раз ом з ек спер тни ми вис -

нов ка ми, зга да ни ми у ст. 6, абз. 2, та стра те гі я ми роз вит ку во є водств до 31 бе -
рез ня ро ку, що пе ре дує пер шо му ро ку дії стра те гії.

7. Стра те гія ух ва лю єть ся Ра дою Мі ніс трів на пе рі од що най мен ше шес ти
нас туп них бюд жет них ро ків.

8. Стра те гія ре а лі зу єть ся че рез прог ра му під трим ки.
Стаття 12.
Ра да Мі ніс трів по дає Сей му один раз  на три ро ки ін фор ма цію про ре а лі за -

цію стра те гії.
Стаття 13.
1. Ра да Мі ніс трів прий має у виг ля ді сво єї пос та но ви прог ра му під трим ки,

у якій виз на ча єть ся сфе ра, по ря док і умо ви на дан ня дер жав ної під трим ки во є -
вод ським прог ра мам.

2. Мі ністр по дає Ра ді Мі ніс трів про ект прог ра ми під трим ки до 31 жов тня
ро ку, що пе ре дує пер шо му ро ку дії прог ра ми.
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3. Прог ра ма під трим ки виз на чає:
1) ці лі, які де та лі зу ють нап рям ки і прі о ри те ти стра те гії, зга да ні у ст. 11, 

абз. 2, пункт 1, та нап рям ки і прі о ри те ти від по від них мі ніс трів, зга да ні у ст. 7, абз. 2;
2) час дії прог ра ми під трим ки;
3) ти пи тих зав дань із пе ре ра хо ва них у ст. 5, абз. 3, які мо жуть от ри ма ти

під трим ку у рам ках прог ра ми під трим ки, та де таль ний опис цих зав дань;
4) об’єк тив ні кри те рії ви ді лен ня те ри то рій під трим ки, на яких бу де ре а лі -

зу ва ти ся прог ра ма під трим ки, за ці ля ми прог ра ми та за во є вод ства ми;
5) кри те рії, ви ко нан ня яких упов но ва жує во є вод ські оди ни ці са мов ря ду -

ван ня на от ри ман ня під трим ки для ре гі о наль но го роз вит ку;
6) пе ре лік суб’єк тів, упов но ва же них ви ко ну ва ти зав дан ня прог ра ми;
7) су мар ні вит ра ти, пе ред ба че ні дер жав ним бюд же том на до дат ко ве фі -

нан су ван ня зав дань, вклю че них до прог рам під трим ки, і лі мі ти вит рат із дер -
жав но го бюд же ту, пе ред ба че ні у нас туп ні бюд жет ні ро ки, охоп ле ні прог ра мою
під трим ки:

a. за ці ля ми прог ра ми під трим ки;
b. за во є вод ства ми;
8) де таль не зве ден ня дже рел фі нан су ван ня зап ла но ва них зав дань, де пот -

ріб но ви ді ли ти:
a. дер жав ний бюд жет, а в ньо му вит ра ти, зап ла но ва ні з час ти ни бюд же ту,

якою роз по ряд жа єть ся мі ністр та від по від ні мі ніс три, які ре а лі зу ють свої зав -
дан ня на під ста ві во є вод сько го контр ак ту;

b. участь бюд же ту гро мад, по ві тів та во є водств;
c. кош ти з ін ших дже рел;
9) де таль ний по ря док та сфе ру оцін ки й контр о лю ре зуль та тив нос ті й

ефек тив нос ті ви ко нан ня зав дань, раз ом із суб’єк та ми, впов но ва же ними до про -
ве ден ня контр о лю;

10) де таль ний зміст за я ви ви ко нав чо го ко мі те ту во є вод ства, зга да ної у ст. 17,
абз. 1, з про хан ням про під трим ку за ра ху нок фі нан со вих кош тів із дер жав но го
бюд же ту зав дань, вклю че них до во є вод ських прог рам.

4. Пос та но ва, зга да на в абз. 1, виз на чає по ря док ство рен ня, склад і зав дан -
ня ко мі те ту з пи тань мо ні то рин гу, оцін ки ефек тив нос ті прог ра ми під трим ки.

5. Пос та но ва, зга да на в абз. 1, вра хо вує прин ци пи і по ря док ви ко рис -
тан ня кош тів дер жав но го бюд же ту, ви ді ле них для ок ре мих во є водств, у то му
ви пад ку, як що не бу де ук ла де но во є вод ський контр акт та як що бу дуть вне -
се ні змі ни чи ма ти ме міс це ро зір ван ня контр ак ту, зга да ні у 4 роз ді лі да но го
за ко ну.
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6. У пос та но ві, зга да ній в абз. 1, Ра да Мі ніс трів мо же, у мі ру пот ре би,
вка за ти у рам ках за галь них ці лей ре гі о наль но го роз вит ку, зга да них у ст. 3,
абз. 2, більш де таль ні гру пи зав дань і виз на чи ти для них од на ко ві для всіх
во є водств до дат ко ві чи від мін ні кри те рії, які бу дуть не об хід ною умо вою от -
ри ман ня під трим ки.

7. Як що кош ти, ви ді ле ні на під трим ку ре гі о наль но го роз вит ку по хо дять з
іно зем них дже рел, Ра да Мі ніс трів у пос та но ві, зга да ній в абз. 1, мо же виз на чи -
ти до дат ко во ін ші кри те рії дос ту пу во є водств до цих кош тів, як що від їх ньо го
прий нят тя за ле жить пи тан ня ви ді лен ня Поль щі цих кош тів.

8. До прог ра ми під трим ки зас то со ву ють ся від по від ні по ло жен ня за ко ну
про пуб ліч ні фі нан си, що сто су ють ся ба га то річ них прог рам, за ви нят ком
норм, які виз на ча ють фор му, у якій по вин на бу ти пред став ле на ба га то річ на
прог ра ма.

Стаття 14.
1. Ра да Мі ніс трів і від по від ні мі ніс три, які ви ко ну ють зас нов ниць кі чи наг -

ля до ві фун кції що до зга да них в абз. 2 агентств і фон дів, контр о лю ють від по від -
ність нап рям ку пла нів, прог рам і дій цих суб’єк тів зат вер дже ній стра те гії і
прог ра мі під трим ки.

2. Про ек ти прог рам і пла нів дій, у то му чис лі фі нан со вих пла нів та прин -
ци пів і кри те рі їв по ді лу кош тів:

1) ви лу че но;
2) Аген тства вій сько во го май на;
3) Аген тства рес трук ту ри за ції і мо дер ні за ції сіль сько го гос по дар ства;
4) Аген тства сіль сько гос по дар сько го рин ку (ви лу ча єть ся від дня всту пу

Поль ської Рес пуб лі ки до Єв ро пей сько го Со ю зу);
5) ви лу че но;
6) Аген тства роз вит ку про мис ло вос ті;
7) ви лу че но;
8) Аген тства сіль сько гос по дар ської влас нос ті Фон ду дер жав но го май на;
9) Лі со во го фон ду, у час ти ні, що сто су єть ся на ці о наль ної прог ра ми збіль -

шен ня лі сис тос ті;
10) Цен траль но го фон ду за хис ту сіль сько гос по дар ських та лі со вих ґрун тів;
11) Цен траль но го фон ду гос по да рю ван ня ге о де зич ни ми та кар тог ра фіч -

ни ми ре сур са ми;
12) Фон ду пра ці;
13) Фон ду га ран то ва них вип лат пра ців ни кам;
14) Фон ду сту ден тських по зик і кре ди тів;
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15) Фон ду про па гу ван ня твор чос ті;
16) Фон ду тер мо мо дер ні за ції (енергоефективності);
17) На ці о наль но го фон ду кре дит них до ру чень;
18) На ці о наль но го жит ло во го фон ду;
19) ви лу че но;
20) Дер жав но го фон ду ре а бі лі та ції ін ва лі дів;
21) Дер жав но го аген тства рес трук ту ри за ції кам’яно ву гіль ної про мис -

ло вос ті;
22) Вій сько во го жит ло во го аген тства;
23) ви лу че но
по да ють ся мі ніс тру ор га на ми, які уп рав ля ють ци ми аген тства ми і фон да -

ми, з ме тою уз год жен ня і виз на чен ня стра те гії та прог ра ми під трим ки.
2а. Про ект пла ну ді яль нос ті На ці о наль но го фон ду охо ро ни се ре до ви ща і

вод но го гос по дар ства по да єть ся мі ніс тру для ек спер тної оцін ки.
3. Спра ви, не уз год же ні у по ряд ку абз. 2, мі ністр пе ре дає для ви рі шен ня

Ра ді Мі ніс трів.
4. Від сут ність уз год жен ня, зга да но го в абз. 2 і 3, ста но вить пе реш ко ду для

ви ді лен ня на ко ристь аген тства чи фон ду кош тів із дер жав но го бюд же ту.
5. По ло жен ня абз. 2–4 зас то со ву ють ся від по від но до ін ших вка за них у

стра те гії ін сти ту цій та суб’єк тів, які ма ють особ ли ве зна чен ня для ре гі о наль но -
го роз вит ку і які уп рав ля ють кош та ми із дер жав но го бюд же ту, вик люч но у
сфе рі, що сто су єть ся ви ко рис тан ня цих кош тів.

6. Уп рав лін ські ор га ни суб’єк тів, зга да них у абз. 2 і 2а, та роз по ряд ник
спе ці аль них кош тів, зга да них у ст. 47б за ко ну від 29 лип ня 1992 ро ку про азар -
тні іг ри, вза єм ні зас та ви та іг ро ві ав то ма ти, зо бов’яза ні кон суль ту ва ти з ви ко -
нав чим ко мі те том во є вод ства прог ра ми і пла ни сво єї ді яль нос ті, у то му чис лі
фі нан со ві пла ни, на те ри то рії во є вод ства що до їх ньої від по від нос ті стра те гії
роз вит ку во є вод ства та во є вод ським прог ра мам.

7. Уп рав лін ські ор га ни суб’єк тів, зга да них в абз. 2, що ро ку по да ють Ра ді
Мі ніс трів, а та кож ви ко нав чим ко мі те там від по від них во є водств ін фор ма цію
про нап рям ки прог рам і пла нів сво єї ді яль нос ті за во є вод ства ми, з ура ху ван -
ням фі нан со вих вит рат, пе ред ба че них на те ри то рії ок ре мих во є водств, та зві -
тів про ви ко нан ня зав дань.

8. По ло жен ня абз. 1 і 2 не по ру шу ють прин ци пів ви ко нан ня зо бов’язань
пе ред тре ті ми осо ба ми, взя тих на се бе ци ми фон да ми, аген тства ми й ус та но ва -
ми пе ред наб ран ням чин нос ті цьо го за ко ну.

9. Ра да Мі ніс трів у сво їй пос та но ві виз на чає:
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1) ме жі, по ря док і тер мі ни уз год жень, ек спер тних оці нок і кон суль та -
цій що до:

a. прог рам і пла нів ді яль нос ті суб’єк тів, зга да них в абз. 2, з ви ко нав чим
ко мі те том во є вод ства, а їх ніх про ек тів – з мі ніс тром;

b. пла ну ді яль нос ті суб’єк та, зга да но го в абз. 2а, з ви ко нав чим ко мі те том
від по від но го во є вод ства, а йо го про ек ту – з мі ніс тром;

c. фі нан со во го пла ну сто сов но спе ці аль них кош тів, зга да них у ст. 47б за -
ко ну від 29 лип ня 1992 ро ку про азар тні іг ри, вза єм ні зас та ви та іг ро ві ав то ма -
ти, з ви ко нав чим ко мі те том во є вод ства, а йо го про ек ту – з мі ніс тром;

з ура ху ван ням зав дань, які ре а лі зу ють ся ци ми суб’єк та ми, приз на чен ня
спе ці аль них кош тів та за умо ви за без пе чен ня ефек тив но го про ве ден ня про -
це дур;

2) по ря док ви рі шен ня проб лем, не уз год же них у ре зуль та ті про це ду ри,
зга да ної в пун кті 1, з ура ху ван ням абз. 2–4.

Стаття 15.
1. Що ро ку до 30 квіт ня ро ку, нас туп но го піс ля ро ку ре а лі за ції прог ра ми

під трим ки і во є вод ських контр ак тів, мі ністр го тує:
1) ана ліз прог ра ми, зок ре ма з точ ки зо ру гос по дар нос ті, сво є час нос ті

та ефек тів від ре а лі за ції зав дань прог ра ми, і по дає йо го Ра ді Мі ніс трів у
фор мі зві ту;

2) ана ліз во є вод ських контр ак тів, зок ре ма з точ ки зо ру гос по дар нос ті,
сво є час нос ті та ефек тів від ре а лі за ції зав дань контр ак тів, і по дає йо го Ра ді Мі -
ніс трів у фор мі зві ту;

3) ін фор ма цію про нас тан ня над зви чай них об ста вин, до яких на ле жать
на сам пе ред змі ни пра ва та по ру шен ня іно зем ни ми пар тне ра ми тер мі нів пе ре -
да чі кош тів, які у рам ках між на род них до го во рів бу ли ви ді ле ні на дії у сфе рі
ре гі о наль но го роз вит ку дер жа ви;

4) звіт про ви ко нан ня зав дань, які ре а лі зу ють ся у рам ках прі о ри те тів і ці -
лей, виз на че них від по від ни ми мі ніс тра ми, зга да них у ст. 7, абз. 2;

5) ін фор ма цію про від по від ність нап рям ків прог рам і пла нів агентств та
фон дів, зга да них у ст. 14 , абз. 2, стра те гії та прог ра мі під трим ки.

2. Мі ністр раз ом зі зві том та ін фор ма ці єю по дає Ра ді Мі ніс трів про по зи -
ції що до:

1) про дов жен ня, змі ни або за вер шен ня прог ра ми під трим ки;
2) про дов жен ня, змі ни чи ро зір ван ня во є вод сько го контр ак ту.
3. Ра да Мі ніс трів, за про по зи ці єю мі ніс тра, мо же прий ня ти рі шен ня про

по ча ток про це ду ри змі ни чи ро зір ван ня во є вод сько го контр ак ту.
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4. Піс ля за вер шен ня ви ко нан ня прог ра ми під трим ки мі ністр по дає Ра ді
Мі ніс трів кін це вий звіт, що вклю чає:

1) спра ви, зга да ні у ст. 13, абз. 3, пун кти 1–9;
2) дії мі ніс тра та ко мі те ту з мо ні то рин гу, зга да но го у ст. 13, абз. 4.

Роз діл 4. Во є вод ський контр акт
Стаття 16.
1. Во є вод ський контр акт, да лі – контр акт, виз на чає сфе ру, по ря док і умо ви

ре а лі за ції:
1) зав дань, які вип ли ва ють із во є вод ських прог рам і які от ри ма ли під трим -

ку уря ду;
2) зав дань, за яки ми здій снює наг ляд від по від ний мі ністр і які під три му -

ють ся оди ни ця ми те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня та ін ши ми впов но ва же ни -
ми суб’єк та ми.

2. Сто ро на ми контр ак ту є Ра да Мі ніс трів, да лі – уря до ва сто ро на, і са мо-
в ря ду ван ня во є вод ства, да лі – сто ро на са мов ря ду ван ня.

3. У хо ді пе ре го во рів, пов’яза них із ук ла ден ням контр ак ту та зі змі ною
контр ак ту уря до ву сто ро ну пред став ляє мі ністр, а сто ро ну са мов ря ду ван ня –
мар ша лок во є вод ства.

4. Пе ре го во ри що до контр ак ту та йо го змі ни про во дять з ура ху ван ням по -
ло жень стра те гії, прог ра ми під трим ки та роз мі ру лі мі тів, зга да них у ст. 24.

5. Контр акт і змі ни до ньо го, за умо ви дот ри ман ня ст. 21, абз. 4, піс ля під -
пи сан ня мі ніс тром та мар шал ком во є вод ства ви ма га ють зат вер джен ня сей ми -
ком во є вод ства та Ра дою Мі ніс трів.

Стаття 17.
1. Ви ко нав чий ко мі тет во є вод ства, який звер та єть ся з про хан ням про під -

трим ку зав дань, вклю че них до во є вод ських прог рам, по дає мі ніс тру про тя гом
од но го мі ся ця від дня ого ло шен ня пос та но ви, зга да ної у ст. 13, за яв ку на ви ді -
лен ня кош тів, вка зу ю чи в ній:

1) ці лі, на які пот ріб но на да ти під трим ку, вка зав ши їх ню від по від ність нап -
рям кам і прі о ри те там по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку дер жа ви, вклю че ним до
стра те гії та до їх ньо го де таль но го опи су, по да но го у прог ра мі під трим ки;

2) пе ре лік зав дань, на які має бу ти ви ді ле на під трим ка;
3) дже ре ла фі нан су ван ня зап ла но ва них зав дань і об сяг кош тів із кож но го

з цих дже рел;
4) очі ку ва ні ефек ти від ре а лі за ції зав дань та по каз ни ки оцін ки цих ефек тів;
5) очі ку ван ня що до фор ми й об ся гу під трим ки;

90



6) виз на чен ня впов но ва же них суб’єк тів;
7) ін фор ма цію про пе ре біг кон суль та цій із суб’єк та ми, зга да ни ми у ст. 12

за ко ну про са мов ря ду ван ня во є вод ства, які ве ли ся у зв’яз ку із за яв кою.
2. До за яв ки, зга да ної в абз. 1, ви кон ком во є вод ства до дає стра те гію роз -

вит ку во є вод ства і во є вод ські прог ра ми чи прог ра му.
3. Оди ни ця те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня, яка звер та єть ся з про хан ням

про вклю чен ня зав дан ня до контр ак ту, зо бов’яза на по да ти від по від ну за яв ку
до са мов ря ду ван ня во є вод ства.

Стаття 18.
Сто ро ни контр ак ту при вста нов лен ні сво їх вза єм них зо бов’язань під час

ви ко нан ня контр ак ту виз на ча ють зок ре ма та ке:
1) пе рі од дії контр ак ту;
2) зав дан ня, вклю че ні до контр ак ту;
3) по ря док і гра фік ви ко нан ня зав дань, а та кож прин ци пи наг ля ду за їх нім

ви ко нан ням;
4) виз на чен ня впов но ва же них суб’єк тів;
5) су мар ні вит ра ти на ви ко нан ня зав дань, вклю че них до контр ак ту, та об -

сяг, спо сіб і дже ре ла фі нан су ван ня цих зав дань;
6) спо сіб і стро ки фі нан со вих роз ра хун ків;
7) об сяг і по ря док зві ту ван ня;
8) прин ци пи оцін ки і спо сіб контр о лю за ви ко нан ням зав дань, у то му чис -

лі фі нан со во го контр о лю;
9) про це ду ру у ви пад ку з’ясу ван ня від хи лень у ви ко нан ні чи фі нан су ван -

ні зав дань;
10) прин ци пи і по ря док ви рі шен ня спо рів та за до во лен ня пре тен зій сто -

рін контр ак ту, у то му чис лі фі нан со вих пре тен зій;
11) прин ци пи ро зір ван ня і змі ни контр ак ту з ура ху ван ням по ло жень 

ст. 21 і 22;
12) прин ци пи і по ря док за до во лен ня пре тен зій впов но ва же них суб’єк тів у

ви пад ку змі ни чи ро зір ван ня контр ак ту, а та кож пре тен зій, які є нас лід ком тлу -
ма чень, зга да них у ст. 20;

13) по ря док ство рен ня, склад і зав дан ня во є вод сько го ко мі те ту з пи тань
мо ні то рин гу, оцін ки ефек тив нос ті та якос ті впро вад жен ня контр ак ту.

Стаття 19.
1. Піс ля от ри ман ня за яв ки, зга да ної у ст. 17, мі ністр по ві дом ляє мар шал -

ка во є вод ства про по ча ток пе ре го во рів, виз на ча ю чи да ту і міс це пер шої зус -
трі чі сто рін.
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2. Пе ре го во ри по вин ні роз по ча ти ся не піз ні ше ніж за 30 від дня от ри ман -
ня мі ніс тром за яв ки, зга да ної в абз. 1.

3. Пе ре го во ри по вин ні за вер ши ти ся не піз ні ше ніж че рез 30 від дня ого -
ло шен ня бюд жет но го за ко ну.

4. Сто ро на са мов ря ду ван ня не мо же від мо ви ти ся від ви мо ги уря до вої сто -
ро ни про вес ти пе ре го во ри з ме тою:

1) ук ла ден ня контр ак ту;
2) змі ни контр ак ту, як що ви мо га по ча ти пе ре го во ри що до змі ни бу ла за -

яв ле на від по від но до по ло жень ст. 21 і 22.
5. Уря до ва сто ро на не мо же від мо ви ти ся від по чат ку пе ре го во рів на ви мо -

гу сто ро ни са мов ря ду ван ня з ме тою змі ни контр ак ту, як що ви мо га про по ча ток
пе ре го во рів бу ла за яв ле на від по від но до по ло жень ст. 21 і 22.

6. Сто ро ни контр ак ту вста нов лю ють рег ла мент ве ден ня пе ре го во рів, у то -
му чис лі по ря док ви рі шен ня спір них пи тань.

7. Вит ра ти на по се ред ниц тво обид ві сто ро ни не суть со лі дар но, як що не
бу де до сяг ну то ін шо го рі шен ня.

8. Уря до ва сто ро на контр ак ту зо бов’яза на на да ти сто ро ні са мов ря ду ван ня
всю не об хід ну ін фор ма цію, пов’яза ну з пред ме том контр ак ту.

9. Сто ро на са мов ря ду ван ня контр ак ту зо бов’яза на на да ти уря до вій сто ро -
ні ін фор ма цію про еко но міч ну си ту а цію впов но ва же них суб’єк тів.

10. На ви мо гу кож ної зі сто рін мо же бу ти приз на че ний ек сперт, зав дан -
ням яко го є да ти ек спер тну оцін ку у спра вах, пов’яза них з пред ме том пе ре го -
во рів. Вит ра ти ек спер ти зи пок ри ває та сто ро на, на ви мо гу якої бу ло за лу че но
ек спер та, як що сто ро ни не до мов лять ся про ін ше.

Стаття 20.
1. Зміст по ло жень контр ак ту йо го сто ро ни тлу ма чать спіль но.
2. Тлу ма чен ня, зга да ні в абз. 1, на да ють ся у пись мо вій фор мі.
3. Тлу ма чен ня зміс ту контр ак ту, здій сне ні спіль но сто ро на ми, які ук ла ли

контр акт, є чин ни ми та кож що до впов но ва же них суб’єк тів, які ви ко ну ють зав -
дан ня контр ак ту.

Стаття 21.
1. Контр акт мо же бу ти ро зір ва но:
1) на під ста ві за я ви за зго дою сто рін;
2) по за вер шен ні тер мі ну, від ве де но го на од нос то рон нє при пи нен ня дії

контр ак ту, зга да но го в абз. 3.
2. Контр акт мо же бу ти змі не но:
1) на під ста ві за я ви за зго дою сто рін;
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2) за зак ли ком од ні єї зі сто рін, піс ля пе ре го во рів, про ве де них по за вер шен ню
пе рі о ду, від ве де но го на зак лик сто рін до змі ни контр ак ту, виз на че но го в абз. 3.

3. Як що сто ро ни не до мов лять ся про ін ше, пе рі од зак ли ку до змі ни чи при -
пи нен ня дії контр ак ту ста но вить один мі сяць, ра ху ю чи від дня:

1) нап рав лен ня мі ніс тром сто ро ні са мов ря ду ван ня зак ли ку до змі ни чи
при пи нен ня дії контр ак ту, зга да но го у ст. 22, абз. 1;

2) по ві дом лен ня мі ніс тра про зак лик до змі ни чи при пи нен ня дії конт)
р ак ту за рі шен ням впов но ва же но го ор га ну са мов ря ду ван ня во є вод ства, прий -
ня тим у по ряд ку, пе ред ба че но му пос та но вою, зга да ною у ст. 22, абз. 2.

4. Змі ни контр ак ту у рам ках лі мі тів, вста нов ле них на під ста ві прог ра ми
під трим ки, уз год жу ють і зат вер джу ють мі ністр та мар ша лок во є вод ства у фор мі
пись мо вої за я ви за зго дою сто рін.

5. Змі ни, зга да ні в абз. 4, ви ма га ють по ві дом лен ня Сей ми ку во є вод ства та
Ра ди Мі ніс трів.

Стаття 22.
1. На під ста ві пос та но ви Ра ди Мі ніс трів, зга да ної у ст. 15, абз. 4, мі ністр

при пи няє дію контр ак ту чи по ві дом ляє мар шал ка во є вод ства про по ча ток про -
це ду ри змі ни контр ак ту.

2. Сей мик во є вод ства виз на чає по ря док та не об хід ні умо ви для іні ці ю ван -
ня змі ни чи при пи нен ня дії контр ак ту сто ро ною са мов ря ду ван ня.

3. Пос та но ва сей ми ку, зга да на в абз. 2, вра хо вує зок ре ма по ря док та умо -
ви ек спер тної оцін ки змі ни чи при пи нен ня дії контр ак ту з іні ці а ти ви са мо)
в ря ду ван ня во є вод ства ти ми суб’єк та ми, про яких ідеть ся у ст. 12 за ко ну про
са мов ря ду ван ня во є вод ства і які бе руть участь у ви ко нан ні контр ак ту.

4. Мі ністр зак ли кає сто ро ну са мов ря ду ван ня роз по ча ти пе ре го во ри з ме -
тою змі ни контр ак ту, виз на ча ю чи да ту по чат ку та за кін чен ня пе ре го во рів, а
та кож да ту і міс це пер шої зус трі чі сто рін не гай но піс ля:

1) прий нят тя Ра дою Мі ніс трів пос та но ви про змі ну контр ак ту, зга да ної у
ст. 15, абз. 4;

2) от ри ман ня ін фор ма ції про прий нят тя сто ро ною са мов ря ду ван ня рі шен -
ня про змі ну контр ак ту у по ряд ку, пе ред ба че но му в абз. 2.

5. За я ва сто рін про ро зір ван ня, при пи нен ня дії контр ак ту, зак лик до змі -
ни, за я ва за зго дою сто рін про ско ро чен ня чи по дов жен ня пе рі о дів при пи нен -
ня дії і змі ни контр ак ту по вин ні ма ти пись мо ву фор му.

Стаття 23.
1. Вит ра ти на пе ре го во ри, спря мо ва ні на ук ла ден ня контр ак ту, со лі дар но

не суть Дер жав не каз на чей ство, яке пред став ляє мі ністр, та са мов ря ду ван ня
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во є вод ства, а вит ра ти на пе ре го во ри що до змі ни контр ак ту не се та сто ро на, яка
зак ли кає до змі ни, як що сто ро ни не до мов лять ся про ін ше.

2. Тех ніч не й ор га ні за цій не об слу го ву ван ня пе ре го во рів що до ук ла ден ня і
змі ни контр ак ту за без пе чує мі ністр.

3. Контр акт, змі ни до контр ак ту та тлу ма чен ня, зга да ні у ст. 20, під ля га ють
пуб лі ка ції у во є вод сько му уря до во му віс ни ку.

Роз діл 5. Фі нан су ван ня ре гі о наль но го роз вит ку і во є вод -
ських контр ак тів та контр оль за їх ви ко нан ням

Стаття 24.
1. Бюд жет ний за кон міс тить лі міт вит рат на фі нан су ван ня зав дань, вклю -

че них до прог ра ми під трим ки, прий ня тої у ро ці, що пе ре дує бюд жет но му ро -
ку, а у ви пад ку, як що прог ра ма охоп лює біль ший пе рі од, ніж один рік, бюд жет -
ний за кон виз на чає та кож лі мі ти ви дат ків у бюд жет но му ро ці та в нас туп ні
бюд жет ні ро ки.

2. Лі міт вит рат, зга да ний в абз. 1, на бюд жет ний рік, який ста но вить дру -
гий чи нас туп ні ро ки ре а лі за ції прог ра ми під трим ки, вста нов лю єть ся з ура ху -
ван ням:

1) по пе ред ньо го ана лі зу ефек тів, от ри ма них у ро ки, що пе ре ду ва ли ре а лі -
за ції прог ра ми під трим ки, та ре зуль та тів ви ко нан ня контр ак тів, вклю че них до
зві ту, зга да но го у ст. 15, абз. 1, пун кти 1 і 2;

2) ін фор ма ції, зга да ної у ст. 15, абз. 1, пун кти 1 і 2;
3) тер мі нів ро зір ван ня контр ак тів, що при пи ни ли свою дію;
4) ре зуль та тів пе ре го во рів що до змі ни контр ак тів.
Стаття 25.
1. До дат ко ве фі нан су ван ня оди ни цям те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня,

які ви ко ну ють зав дан ня, вра хо ва ні у контр ак ті, а за їх нім по се ред ниц твом – та -
кож ін шим упов но ва же ним суб’єк там, на да єть ся за ра ху нок кош тів дер жав но го
бюд же ту на умо вах, пе ред ба че них за ко ном про пуб ліч ні фі нан си з ура ху ван -
ням по ло жень да но го за ко ну.

2. До дат ко ве фі нан су ван ня для оди ниць те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня,
зга да них в абз. 1, пе ре да єть ся цим оди ни цям мі ніс тром, від по ві даль ним за
спра ви пуб ліч них фі нан сів за по се ред ниц твом во є вод у тер мі ни і на за са дах,
пе ред ба че них контр ак том.

3. До до дат ко во го фі нан су ван ня, зга да но го в абз. 1 і 2, зас то со ву ють ся по -
ло жен ня про ціль о ві до та ції на влас ні зав дан ня оди ниць те ри то рі аль но го са -
мов ря ду ван ня, з ура ху ван ням абз. 4 і 5.
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4. Фік су ван ня у контр ак ті до дат ко во го фі нан су ван ня пев но го зав дан ня
ста но вить під ста ву для пре тен зій чи зо бов’язань впов но ва же них оди ниць
те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня що до Дер жав но го каз на чей ства. Ця від по -
ві даль ність не сто су єть ся ви пад ку ви ник нен ня об ста вин, зга да них у ст. 15,
абз. 1, пункт 3.

5. Як що на леж ні оди ни цям те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня су ми до дат -
ко во го фі нан су ван ня не бу дуть їм пе ре да ні про тя гом тер мі ну, виз на че но го у
контр ак ті, оди ни ці те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня ма ють пра во на на ра ху -
ван ня від сот ків, по чи на ю чи від дня, нас туп но го піс ля за вер шен ня тер мі ну, у
роз мі рі, пе ред ба че но му контр ак том, а у разі від сут нос ті у контр ак ті від по від -
них по ло жень від сот ки на ра хо ву ють ся від по від но до за ко ну.

Стаття 26.
1. Із дот ри ман ням абз. 2, по ло жен ня ст. 25 зас то со ву ють ся від по від ним

чи ном, як що у контр ак ті пе ред ба че но, що до дат ко ве фі нан су ван ня для оди ниць
те ри то рі аль но го са мов ря ду ван ня чи – за їх нім по се ред ниц твом – для ін ших
впов но ва же них суб’єк тів бу дуть на да ні зі бюд же тів ін ших оди ниць те ри то рі -
аль но го са мов ря ду ван ня чи ін ших суб’єк тів та ін сти ту цій, зга да них у 
ст. 14, абз. 2 і 5.

2. У ви пад ках, про які йдеть ся в абз. 1, обов’язок пе ре да чі на ра хо ва ної до -
та ції пок ла да єть ся на від по від ні ор га ни оди ниць те ри то рі аль но го са мов ря ду -
ван ня чи ін ших суб’єк тів та ін сти ту цій, зга да них у ст. 14, абз. 2 і 5.

Стаття 27.
От ри ман ня до дат ко во го фі нан су ван ня на за са дах, пе ред ба че них да ним за -

ко ном, не вик лю чає ін ших форм фі нан су ван ня зав дань у сфе рі під трим ки ре гі -
о наль но го роз вит ку во є вод ства, які вип ли ва ють із ра ти фі ко ва них між на род них
до го во рів і ок ре мих норм.

Стаття 28.
Контр оль за фі нан со вим гос по дар ством і пуб ліч ни ми за мов лен ня ми,

пов’яза ни ми з ви ко нан ням контр ак ту са мов ря ду ван ням во є вод ства та впов но -
ва же ни ми суб’єк та ми, здій сню єть ся на під ста ві ок ре мих по ло жень та де таль -
них при пи сів, пе ред ба че них у прий ня тих прог ра мах під трим ки й контр ак тах.

Стаття 29.
1. Не вклю че ні до контр ак ту зав дан ня у сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку мо -

жуть фі нан су ва ти ся за ра ху нок ціль о вих до та цій з дер жав но го бюд же ту вик -
люч но у тих ви пад ках, ко ли ре а лі зу ють ся:

1) ін тер вен цій ні прог ра ми, які ство ре ні та ви ко ну ють ся у ви пад ку сти хій -
них лих, рап то вих кри зо вих си ту а цій, зок ре ма на рин ку пра ці та в еко но мі ці;
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2) пі лот ні прог ра ми, які тес ту ють но ві під хо ди та ін стру мен ти ре гі о наль -
но го роз вит ку;

3) кон суль та цій ні та ін фор ма цій ні прог ра ми, які під ви щу ють здат ність
прий ма ти бюд жет ну фі нан со ву під трим ку во є вод ських прог рам.

2. Фі нан су ван ня зав дань, зга да них в абз. 1, від бу ва єть ся у по ряд ку, пе ред -
ба че но му за ко ном про пуб ліч ні фі нан си.

Стаття 30.
1. Як що нас тає ко лі зія між во є вод ською прог ра мою та прог ра ма ми, зга да -

ни ми у ст. 29, абз. 1, ви ко нав чий ко мі тет во є вод ства мо же звер ну ти ся до Ра ди
Мі ніс трів з про по зи ці єю при пи ни ти чи об ме жи ти ви ко нан ня на те ри то рії во є -
вод ства цих прог рам, вка зу ю чи сфе ру їх ньої ко лі зії зі стра те гі єю роз вит ку во є -
вод ства та во є вод ською прог ра мою.

2. Як що трап ля єть ся ко лі зія між во є вод ською прог ра мою і пла на ми, прог -
ра ма ми і ді я ми пуб ліч них ціль о вих фон дів, агентств та ін ших ін сти ту цій, які
уп рав ля ють пуб ліч ни ми кош та ми, ви ко нав чий ко мі тет во є вод ства мо же звер -
ну ти ся до Ра ди Мі ніс трів з про хан ням про при пи нен ня чи об ме жен ня ви ко нан -
ня на те ри то рії во є вод ства цих пла нів, прог рам і дій, вка зав ши сфе ру їх ньої ко -
лі зії зі стра те гі єю во є вод ства і во є вод ською прог ра мою.

3. Ра да Мі ніс трів роз гля дає про хан ня про при пи нен ня чи об ме жен ня ви -
ко нан ня на те ри то рії во є вод ства пла нів, прог рам і дій, зга да них в абз. 1 і 2,
про тя гом 30 днів від йо го по дан ня. У ви пад ку по зи тив но го роз гля ду про хан ня
Ра да Мі ніс трів прий має пос та но ву про при пи нен ня чи об ме жен ня ви ко нан ня
пев них про ек тів і прог рам.

4. Пос та но ва, зга да на в абз. 3, виз на чає ор ган, від по ві даль ний за її ви ко -
нан ня та по ря док і гра фік за хо дів, які не об хід но здій сни ти для ре а лі за ції пос -
та но ви.

5. По ря док фі нан со вої звіт нос ті за ціль о вою до та ці єю і прин ци пи її по вер -
нен ня у си ту а ці ях, зга да них в абз. 3, по вин ні бу ти виз на че ні у до го во рі, ук ла -
де но му з упов но ва же ним суб’єк том.

Роз діл 6. Змі ни до чин них по ло жень та пе ре хід ні 
і при кін це ві нор ми

Ст. 31–52 – змі ни до чин но го пра ва.
Стаття 53.
1. Вклю че ні до бюд жет но го за ко ну на 2000 рік ба га то річ ні ін вес ти ції, фі -

нан со ва ні з ціль о вих до та цій на влас ні ін вес ти ції са мов ря ду ван ня у 2000 ро ці,
ста ють ін вес ти ці я ми, впи са ни ми до контр ак тів від мо мен ту їх ньо го під пи сан ня.
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2. До ча су під пи сан ня від по від них контр ак тів кош ти, зга да ні в абз. 1, ста -
ють час ти ною ціль о во го ре зер ву на під трим ку ре гі о наль но го роз вит ку, що пе -
ре бу ває у роз по ряд жен ні мі ніс тра, від по ві даль но го за спра ви ре гі о наль но го
роз вит ку.

Стаття 54.
До ча су виз на чен ня на під ста ві ок ре мих по ло жень до дат ко вих дже рел

влас них до хо дів во є водств чи прин ци пів виз на чен ня для во є водств ос нов ної
за галь ної суб вен ції на фі нан су ван ня зав дань ре гі о наль но го роз вит ку не мож на
уза леж ню ва ти ук ла ден ня ре гі о наль но го контр ак ту від вне сен ня са мов ря ду -
ван ня во є вод ства влас но го гро шо во го внес ку, приз на че но го на ви ко нан ня зав -
дань, вклю че них до контр ак ту.

Стаття 55.
До пер шо го скла ду Ра ди ре гі о наль ної по лі ти ки дер жа ви Го ло ва Ра ди Мі -

ніс трів приз на чає чо тирь ох чле нів ра ди, зга да них у ст. 9, абз. 3, – на 3 ро ки, а
реш ту – на 6 ро ків.

Стаття 56.
Ра да Мі ніс трів мо же вста но ви ти у сво є му роз по ряд жен ні ін ші, ніж це пе -

ред ба че но у ст. 11, абз. 6 та ст. 13, абз. 2, тер мі ни по дан ня мі ніс тром роз роб ле -
них на під ста ві да но го за ко ну про ек тів пер шої стра те гії чи пер шої прог ра ми
під трим ки.

Стаття 57.
За кон на би рає чин нос ті че рез 30 днів піс ля йо го ого ло шен ня.

За кон XXI від 1996 р.
про ре гі о наль ний роз ви ток та пла ну ван ня зем ле -

ко рис ту ван ня

Гла ва I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Зав дан ня та обов’яз ки у сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку 

та пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня
Роз діл 2
Іс ну ють та кі зав дан ня ре гі о наль но го роз вит ку та ре гі о наль но го пла ну -

ван ня:
а) сти му лю ван ня роз вит ку со ці аль ної рин ко вої еко но мі ки в усіх ре гі о нах

кра ї ни, ство рен ня умов для ста ло го роз вит ку, спри ян ня ши ро ко му впро вад -
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жен ню ін но ва цій та ство рен ня струк тур ної ба зи, яка від по ві да ти ме со ці аль -
ним, еко но міч ним та еко ло гіч ним ці лям;

б) змен шен ня знач них роз біж нос тей у рів ні жит тя, еко но міч них та куль -
тур них умо вах та ін фрас трук ту рі між міс том Бу да пешт та ін ши ми час ти на ми
кра ї ни, між міс та ми та се ла ми, між ре гі о на ми та на се ле ни ми пун кта ми, які до -
сяг ли різ но го сту пе ня роз вит ку, а та кож за по бі ган ня до дат ко во му ви ник нен ню
кри зо вих те ри то рій – з ме тою за без пе чен ня рів них мож ли вос тей для всіх
верств сус піль ства;

в) сти му лю ван ня гар мо ній но го роз вит ку різ них ре гі о нів та на се ле них
пун ктів по всій кра ї ні;

г) збе ре жен ня та зміц нен ня на ці о наль ної та ре гі о наль ної іден тич нос ті.
Роз діл 3
(1) В рам ках ре гі о наль но го роз вит ку та пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня

ма ють ви ко ну ва ти ся та кі за хо ди:
а) сти му лю ван ня іні ці а тив ре гі о наль них та міс це вих гро мад що до про ек -

тів з пок ра щен ня та роз вит ку тих чи ін ших сфер і їх уз год жен ня із за галь но на -
ці о наль ни ми зав дан ня ми;

б) роз роб лен ня, офор млен ня та ви ко нан ня стра те гій, пла нів та прог рам
роз вит ку, спря мо ва них на збе ре жен ня та пок ра щен ня ди на міч ної рів но ва ги в
сус піль стві, еко но мі ці та дов кіл лі;

в) сти му лю ван ня гар мо ні за ції з по лі ти ка ми ре гі о наль но го роз вит ку Єв ро -
пей сько го Со ю зу в рам ках між на род но го спів ро біт ниц тва, вза є мо ви гід не ви ко -
рис тан ня пе ре ваг різ них ре гі о нів у спів пра ці між ни ми, ко ор ди на ція роз вит ку
при кор дон них ре гі о нів (особ ли во ре гі о нів, які пе ре бу ва ють у менш спри ят ли -
вих умо вах).

(2) Се ред зав дань ре гі о наль но го роз вит ку ви різ ня ють ся зок ре ма та кі:
а) роз роб лен ня, уз год жен ня та за без пе чен ня ви ко нан ня по лі ти ки роз вит ку,

спря мо ва ної на сти му лю ван ня со ці аль но)еко но міч них ре форм у різ них ре гі о нах
кра ї ни з різ ни ми особ ли вос тя ми шля хом ви ко рис тан ня міс це вих ре сур сів;

б) сти му лю ван ня пок ра щен ня умов та роз вит ку сла бо роз ви не них ре гі о нів;
в) спри ян ня ре фор му ван ню еко но міч ної струк ту ри про мис ло вих та сіль -

сько гос по дар ських ре гі о нів та зни жен ню рів ня без ро біт тя;
г) пок ра щен ня умов для ін но ва цій у ре гі о наль них цен трах, які во ло ді ють

на леж ною ви роб ни чою та ін те лек ту аль ною ба зою, та спри ян ня по ши ре но му
впро вад жен ню ін но ва цій по всіх ре гі о нах кра ї ни;

д) на дан ня під трим ки для ви рі шен ня кон крет них пот реб прі о ри тет них
ре гі о нів;
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е) ство рен ня при ваб ли вих умов біз не су для за лу чен ня ін вес ти цій.
(3) Се ред зав дань пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня ви різ ня ють ся зок ре ма та кі:
а) вив чен ня та оцін ка уні каль них особ ли вос тей ре гі о нів;
б) виз на чен ня кри те рі їв най ра ці о наль ні шо го зем ле ко рис ту ван ня з ура ху -

ван ням фак тич них та по тен ці аль них ви мог до охо ро ни дов кіл ля у від по від нос -
ті до пла нів роз вит ку, а та кож кри те рі їв для ін фрас трук тур них ме реж ре гі о ну,
су міс них із га лу зе ви ми стра те гі я ми;

в) уз год жен ня зав дань за галь но на ці о наль но го та ре гі о наль но го ра йо ну -
ван ня та зав дань, пов’яза них із пла ну ван ням зем ле ко рис ту ван ня.

(4) Се ред обов’яз ків дер жа ви у сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку ви різ ня ють -
ся зок ре ма та кі:

а) сти му лю ван ня пок ра щен ня умов та роз вит ку сла бо роз ви не них ре гі о нів;
б) на дан ня під трим ки ре гі о нам, які про хо дять че рез рес трук ту ри за цію;
в) змен шен ня роз біж нос тей у рів ні ко му наль них пос луг між різ ни ми ре -

гі о на ми;
г) під трим ка ці лей роз вит ку ре гі о нів, пов’яза них із єв ро пей ською ін тег ра -

ці єю та ін но ва ці я ми, та під трим ка пла нів ре гі о нів що до зем ле ко рис ту ван ня.
Роз діл 4
Зо бов’язан ня що до ре гі о наль но го роз вит ку та пла ну ван ня зем ле ко рис ту -

ван ня ма ють ви ко ну ва ти ся зав дя ки спіль ним зу сил лям дер жав них ор га нів, ор -
га нів міс це во го са мов ря ду ван ня, при ват них осіб та їх ніх ор га ні за цій, ко мер -
цій них ор га ні за цій, ор га ні за цій, які пред став ля ють ті чи ін ші ін те ре си, та
ін ших ус та нов.

Тер мі но ло гія
Роз діл 5
Тер мі ни, прий ня ті для ці лей цьо го За ко ну:
а) «по лі ти ка ре гі о наль но го роз вит ку» – дов гос тро ко ве виз на чен ня і ви ко -

нан ня ди рек тив та стра те гій роз вит ку сус піль ства на на ці о наль но му та ре гі о -
наль но му рів ні, а та кож не об хід ні для цьо го за со би та ме ха ніз ми;

б) «ре гі он» – те ри то рі аль на оди ни ця, виз на че на для ці лей пла ну ван ня,
ста тис ти ки та роз вит ку, до якої вхо дить один або де кіль ка ок ру гів (або міс то
Бу да пешт), і яка для со ці аль них, еко но міч них або еко ло гіч них ці лей роз гля да -
єть ся як ок ре ма оди ни ця;

в) «прі о ри тет ний ре гі он» – те ри то рі аль на оди ни ця, до якої вхо дить один
або де кіль ка ок ру гів (або міс то Бу да пешт), або кон крет на(і) час ти на(и) ок ру гів
і яка роз гля да єть ся як ок ре ма оди ни ця для со ці аль них, еко но міч них або еко ло -
гіч них ці лей, а та кож для ці лей пла ну ван ня і роз вит ку з ме тою най кра що го
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пред став лен ня на ці о наль них ін те ре сів, або для будь)якої ін шої ці лі, виз на че -
ної за ко но дав ством (сто лич ний ре гі он, офі цій но виз на че ні рек ре а цій ні зо ни,
при ро до о хо рон ні зо ни та за по від ни ки, те ри то рії яких на ле жать більш ніж до
од но го ок ру гу, при кор дон ні та ін ші спе ци фіч ні ре гі о ни);

г) «мік ро ре гі он» – те ри то рі аль на оди ни ця, виз на че на для ці лей ре гі о наль -
но го роз вит ку та ста тис ти ки на ос но ві фун кці о наль них зв’яз ків між су сід ні ми
гро ма да ми. Мік ро ре гі о ни виз на ча ють ся та ким чи ном, щоб ни ми бу ла пок ри та
вся те ри то рія кра ї ни, але щоб во ни не пе рек ри ва ли один од но го і ме жі мік ро -
ре гі о ну сти ку ва ли ся з ме жа ми ра йо нів ре гі о наль но го роз вит ку та ста тис тич -
них ра йо нів, ок ру гів та ін ших мік ро ре гі о нів. На се ле ний пункт як ад мі ніс тра -
тив но)те ри то рі аль на оди ни ця мо же вклю ча ти час ти ну ли ше од но го
мік ро ре гі о ну;

д) «ре гі он» – будь)яка з те ри то рі аль них оди ниць різ но го рів ня (ра йо нів,
ок ру гів, прі о ри тет них ре гі о нів, мік ро ре гі о нів);

е) «ко мер цій но)про мис ло ва зо на» – офі цій но виз на че на те ри то рія, ство -
ре на з ме тою сти му лю ван ня по ліп шен ня умов у ре гі о ні шля хом на дан ня спе -
ці аль них фі нан со вих пільг для міс це вої ді яль нос ті з ви роб ниц тва то ва рів та
пос луг;

є) «сла бо роз ви не ний ре гі он» – те ри то рія, де рен та бель ність міс це вої еко -
но мі ки, рі вень роз вит ку ін фрас трук ту ри та со ці аль ні по каз ни ки знач но від ста -
ють від се ред ніх по кра ї ні;

ж) «ре гі он най біль шо го спри ян ня» – гру па ре гі о нів, виз на че на на ос но ві
ста тис тич них ха рак те рис тик з ура ху ван ням пре ва лю ю чих ці лей роз вит ку ре гі -
о нів з ме тою на дан ня під трим ки че рез фі нан со ві та еко но міч ні сти му ли ор га -
нам міс це во го са мов ря ду ван ня або прог ра мам та роз роб кам, які пла ну єть ся
впро вад жу ва ти в міс це вих ад мі ніс тра тив них оди ни цях;

з) «стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку» – до ку мент, який вста нов лює та
впли ває на ос нов ні за са ди роз вит ку на на ці о наль но му та ре гі о наль но му рів ні,
виз на чає дов гос тро ко ві та ком плек сні зав дан ня роз вит ку ре гі о ну, вста нов лює
орі єн ти ри та на дає ін фор ма цію для роз роб лен ня прог рам роз вит ку суб’єк там
ді яль нос ті в тій чи ін шій га лу зі та від по від них сфе рах пла ну ван ня зем ле ко рис -
ту ван ня і ре гі о наль но го роз вит ку;

и) «прог ра ма ре гі о наль но го роз вит ку» – се ред ньос тро ко вий план дій,
який роз роб ля єть ся на ос но ві стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку і ба зу єть ся на
стра те гіч них та опе ра тив них прог ра мах;

і) «ре гі о ни, що під ля га ють рес трук ту ри за ції» – те ри то рії, де ри нок пра ці
страж дає від дис про пор цій про мис ло вої струк ту ри, і рі вень без ро біт тя знач но
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пе ре ви щує, а час тка зай ня тих у про мис ло вос ті та рі вень за не па ду про мис ло -
вос ті пе ре ви щу ють за галь но на ці о наль ні по каз ни ки;

к) «пе ре важ но сіль сько гос по дар ський (сіль ський) ре гі он» – ре гі он, де час -
тка сіль сько гос по дар ських пра ців ни ків – най ма них або ін шої фор ми зай ня тос -
ті – пе ре ва жає у струк ту рі зай ня тос ті, а пе ре важ на час ти на на се лен ня меш кає
в се лах та в ма лих міс тах;

л) «ін но ва цій ні цен три» – гро ма ди, які во ло ді ють на леж ним ви роб ни чим
та ін те лек ту аль ним по тен ці а лом або ма ють на леж ну сис те му від но син, що
спри яє еко но міч но му зрос тан ню, про ве ден ню рес трук ту ри за ції та ре форм і со -
ці аль но му роз вит ку біль ших ре гі о нів, або гро ма ди, де з ме тою до сяг нен ня всіх
ви ще заз на че них ці лей сві до мо впро вад жу єть ся по лі ти ка роз вит ку;

м) «при кор дон ний ре гі он у нес при ят ли вих умо вах» – на се ле ні пун кти,
чия наб ли же ність до між на род но го кор до ну од но біч но виз на чає та чи нить не -
га тив ний вплив на їх ній роз ви ток та ді яль ність.

Гла ва II ОБСЯГ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ СТОСОВНО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА

ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Обов’яз ки Пар ла мен ту

Роз діл 6
На Пар ла мент пок ла да ють ся та кі обов’яз ки:
а) прий нят тя, че рез зат вер джен ня ре зо лю ці єю, на ці о наль ної стра те гії ре -

гі о наль но го роз вит ку, що ста но вить не від’єм ну час ти ну за галь ної кон цеп ції
на ці о наль но го роз вит ку, і вста нов лен ня в рам ках заз на че ної стра те гії ди рек -
тив, ці лей та дов гос тро ко вих прі о ри те тів, на ос но ві яких Пар ла мент бу ду ва ти -
ме по лі ти ку ре гі о наль но го роз вит ку;

б) зас лу хо ву ван ня зві ту уря ду що до ви ко нан ня по лі ти ки ре гі о наль но го
роз вит ку;

в) виз на чен ня прі о ри тет них ре гі о нів та прий нят тя пос та нов що до ме ха -
ніз мів та ор га нів ре гі о наль но го роз вит ку;

г) прий нят тя в за ко но дав чо му по ряд ку пла нів зем ле ко рис ту ван ня – за -
галь но на ці о наль них, для сто лич но го ре гі о ну та для рек ре а цій ної зо ни «Озе ро
Ба ла тон» – та пос та нов, яки ми виз на ча ють ся ме жі ре гі о нів та їх ад мі ніс тра тив -
ні цен три;

д) виз на чен ня прин ци пів на дан ня суб си дій на ре гі о наль ний роз ви ток та
де цен тра лі за цію та ви мог, яким ма ють від по ві да ти ре гі о ни для от ри ман ня ста -
ту су най біль шо го спри ян ня;
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е) зак ріп лен ня кош тів на ре гі о наль ний роз ви ток у річ но му бюд же ті та
виз на чен ня умов на дан ня фі нан со вих пільг;

є) зас лу хо ву ван ня річ но го зві ту уря ду що до ви ко рис тан ня кош тів, асиг но -
ва них на ре гі о наль ний роз ви ток;

ж) зас лу хо ву ван ня зві ту що до ро бо ти уря ду у сфе рі ре гі о наль но го роз вит -
ку та пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня що до при кор дон них ре гі о нів та на між -
на род но му рів ні;

з) виз на чен ня обов’яз ків ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня що до ре гі о -
наль но го роз вит ку, а та кож фі нан со вих ас пек тів цих обов’яз ків.

Обов’яз ки уря ду
Роз діл 7
Уряд за без пе чує впро вад жен ня сво єї за галь ної ре гі о наль ної по лі ти ки

шля хом ух ва лен ня від по від них рі шень. Фун кції уря ду в рам ках ці єї по лі ти ки
пе ред ба ча ють та ке:

а) роз роб лен ня та по дан ня на роз гляд Пар ла мен ту:
аа) на ці о наль ної стра те гії роз вит ку, ди рек тив, зав дань та дов гос тро ко вих

прі о ри те тів, на ос но ві яких уряд бу дує по лі ти ку ре гі о наль но го роз вит ку;
аб) рам ко вих пла нів зем ле ко рис ту ван ня для кра ї ни та для прі о ри тет них

ре гі о нів із виз на чен ням тих ком по нен тів цих пла нів, які ма ють зас то со ву ва ти -
ся ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня;

ав) прин ци пів та ке рів них по ло жень що до на дан ня суб си дій на ре гі о наль -
ний роз ви ток та де цен тра лі за цію та ви мог, яким ма ють від по ві да ти ре гі о ни для
от ри ман ня ста ту су най біль шо го спри ян ня;

аг) схе ми асиг ну ван ня кош тів на ре гі о наль ний роз ви ток у річ но му бюд -
же ті та умов на дан ня фі нан со вих пільг;

б) ко ор ди на цію роз по ді лу дер жав них кош тів, асиг но ва них на різ ні про ек -
ти ре гі о наль но го роз вит ку;

в) на дан ня фі нан со вої до по мо ги на ви ко нан ня прог рам ре гі о наль но го
роз вит ку, виз на че них у на ці о наль ній стра те гії роз вит ку;

г) вста нов лен ня спів від но шен ня кош тів, які ма ють на да ва ти ся на ре гі о -
наль ний роз ви ток із цен траль них та ре гі о наль них дже рел згід но з під пун ктом
a) пун кту (2) та під пун ктом a) пун кту (4) Роз ді лу 20;

д) вста нов лен ня пра вил ви ко рис тан ня кош тів, асиг но ва них на ре гі о наль -
ний роз ви ток, та на да них пільг;

е) іні ці ю ван ня фор му ван ня рад ре гі о наль но го роз вит ку;
є) ух ва лен ня стра те гій та прог рам ре гі о наль но го роз вит ку для прі о ри тет них

ре гі о нів на ос но ві про по зи цій на ці о наль ної або ре гі о наль ної ра ди роз вит ку;
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ж) під трим ку у фор му ван ні об’єд нань ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня в
ці лях ре гі о наль но го роз вит ку та за о хо чен ня до роз роб лен ня прог рам роз вит ку
та ви ко нан ня про ек тів, які пот ре бу ють спіль них зу силь ре гі о нів;

з) сти му лю ван ня та під трим ку спів ро біт ниц тва при кор дон них ре гі о нів із
су сід ні ми кра ї на ми та єв ро пей сько го ре гі о наль но го спів ро біт ниц тва;

и) зві ту ван ня пе ред Пар ла мен том кож ні чо ти ри ро ки про тен ден ції в ре гі о наль -
но му роз вит ку, які спос те рі га ють ся по кра ї ні, та про те, який вплив має впро вад жен -
ня уря до вої по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку та пла нів зем ле ко рис ту ван ня;

і) зас ну ван ня та ек сплу а та ція в мас шта бах кра ї ни ре гі о наль ної ін фор ма -
цій ної сис те ми та ве ден ня ре єс тру пла нів;

к) вста нов лен ня обов’яз ків мі ніс трів що до пи тань ре гі о наль но го роз вит ку та
пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня та пра вил по точ ної ко ор ди на ції ро бо ти мі ніс трів;

л) ви су ван ня з бо ку Угор ської Рес пуб лі ки на ці о наль них пред став ни ків до
Ко мі те ту ре гі о нів Єв ро пей сько го Со ю зу.

На ці о наль на ра да ре гі о наль но го роз вит ку
Роз діл 8
(1) На ці о наль на ра да ре гі о наль но го роз вит ку (да лі – Ра да) ві діг рає роль у ви -

ко нан ні обов’яз ків уря ду сто сов но ре гі о наль но го роз вит ку та пла ну ван ня зем ле ко -
рис ту ван ня і має пов но ва жен ня ви рі шу ва ти пи тан ня, заз на че ні в цьо му За ко ні.

(2) У ро бо ті Ра ди бе руть участь та кі осо би:
a) на ді ле ні пра вом го ло су ван ня:
aa) від ор га нів ре гі о наль но го роз вит ку – го ло ви ре гі о наль них рад роз вит -

ку та мер Бу да пеш та;
aб) від уря ду – мі ністр, від по ві даль ний за ре гі о наль ний роз ви ток та пла -

ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня (да лі – Мі ністр) та ві сім ін ших мі ніс трів і/або дер -
жав них сек ре та рів з по лі тич них пи тань, де ле го ва них уря дом;

aв) від гро мад ських ор га нів та га лу зе вих асо ці а цій – пре зи ден ти на ці о -
наль них тор го вих па лат; по од но му пред став ни ку від ро біт ни ків та від ро бо то -
дав ців з бо ку На ці о наль ної ра ди з по год жен ня ін те ре сів; три пред став ни ки з
бо ку всіх на ці о наль них об’єд нань ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня;

б) з пра вом до рад чо го го ло су:
ба) по од но му пос тій но му пред став ни ку від кож ної з на ці о наль них ор га -

ні за цій з пи тань охо ро ни дов кіл ля та при ро ди;
бб) один пос тій ний пред став ник від ор га ні за цій по бо роть бі за рів ність

по вод жен ня з чо ло ві ка ми та жін ка ми;
в) лі де ри ор га ні за цій, на яких без по се ред ньо поз на ча ють ся рі шен ня Ра -

ди, зап ро шу ють ся на за сі дан ня з пра вом до рад чо го го ло су при об го во рен ні
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пи тань, які сто су ють ся їх ньої ді яль нос ті або ор га ні за ції. Ра да у сво є му про це -
дур но му ко дек сі заз на чає осіб, які ма ють бу ти зап ро ше ні як пос тій ні пред -
став ни ки.

(3) Не у ря до ві ор га ні за ції, за ре єс тро ва ні ре єс тра цій ним су дом, які зас ну ва -
ли пред став ниць кий фо рум для об го во рен ня пи тань ре гі о наль но го роз вит ку,
на ді ля ють ся пра вом кон суль та тив но го го ло су. Дум ка пред став ниць ко го фо ру -
му має зас лу хо ву ва ти ся на за сі дан нях Ра ди під час роз гля ду пи тань по ряд ку
ден но го, до яких цей фо рум має від но шен ня.

(4) До фун кцій Ра ди на ле жить та ке:
a) участь у фор му ван ні та впро вад жен ні по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит -

ку, в т.ч. обов’яз ки що до роз роб лен ня рі шень, ви су ван ня про по зи цій, про ве -
ден ня оцін ки та здій снен ня ко ор ди на ції;

б) участь у ко ор ди на ції на ці о наль них та ре гі о наль них прог рам роз вит ку,
а та кож у ро бо ті над уз год жен ням пог ля дів цен траль них ор га нів вла ди, пред -
став ни ків га лу зей та ре гі о нів;

в) оцін ка прин ци пів на дан ня суб си дій на ре гі о наль ний роз ви ток та де цен -
тра лі за цію та ви мог, яким ма ють від по ві да ти ре гі о ни для от ри ман ня ста ту су
най біль шо го спри ян ня;

г) роз роб лен ня про по зи цій що до ко ор ди на ції га лу зе вих ме ха ніз мів, приз -
на че них для ці лей ре гі о наль но го роз вит ку;

д) на дан ня ко мен та рів що до роз по ді лу на ці о наль них кош тів та кош тів Єв -
ро пей ської спіль но ти, ви ді ле них на ре гі о наль ний роз ви ток, що до асиг ну ван ня
цен тра лі зо ва них кош тів та що до угод між уря дом, мі ніс тер ства ми та ре гі о наль -
ни ми ра да ми роз вит ку;

е) дос лід жен ня та оцін ка рів ня гар мо ні за ції між зав дан ня ми роз вит ку, які
став лять пе ред со бою від по від ні мі ніс тер ства, ор га ни на ці о наль но го рів ня і ре -
гі о наль ні ра ди роз вит ку, та зав дан ня ми ре гі о наль ної по лі ти ки;

є) оцін ка га лу зе вих стра те гій роз вит ку, які справ ля ють знач ний вплив на
дов кіл ля;

ж) ко ор ди на ція ви ко нан ня обов’яз ків, пок ла де них Пар ла мен том на ор га ни
міс це во го са мов ря ду ван ня згід но з пун ктом г) роз ді лу 6;

з) роз роб лен ня про по зи цій що до спіль но го ви ко нан ня ок ре мих обов’яз ків у
сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку, яке пе ред ба чає за лу чен ня більш ніж од но го ок ру гу;

и) участь у ко ор ди на ції пла ну ван ня роз бу до ви ін фрас трук ту ри, нап рик -
лад роз мі щен ня об’єк тів та ко му ні ка цій (за галь но на ці о наль них та тран скор -
дон них ме реж та ме реж на ці о наль но го зна чен ня).

(5) Ра да пра цює під го ло ву ван ням Мі ніс тра.

104



Гла ва III. РЕГІОНАЛЬНІ АГЕНТСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ І ЇХНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Асо ці а ція ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня з пи тань 
ре гі о наль но го роз вит ку

Роз діл 10
(1) Пред став ниць кі ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня мо жуть зас но ву ва -

ти асо ці а цію ре гі о наль но го роз вит ку, на ді ле ну пра ва ми юри дич ної осо би, для
ро бо ти над за галь ни ми ці ля ми ре гі о наль но го роз вит ку.

Ра ди роз вит ку мік ро ре гі о нів
Роз діл 10/A
(1) Ра ди роз вит ку мік ро ре гі о нів зас но ву ють ся з ме тою ко ор ди на ції про ек -

тів ре гі о наль но го роз вит ку, прий нят тя стра те гії роз вит ку мік ро ре гі о ну та роз -
роб лен ня спіль них прог рам роз вит ку мік ро ре гі о ну.

(2) Ра ди роз вит ку мік ро ре гі о нів ре єс тру ють ся як юри дич ні осо би у від по -
від них Ре гі о наль них уп рав лін нях Угор сько го дер жав но го каз на чей ства за міс -
цем про ве ден ня ді яль нос ті. По ло жен ня пун кту (2) Роз ді лу 12 зас то со ву ють ся в
цьо му ви пад ку в час ти ні уп рав лін ня фі нан со ви ми за со ба ми та зо бов’язань що -
до звіт нос ті.

Роз діл 10/Б
Ра ди ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня мо жуть пе ре но си ти центр сво єї

гро ма ди в ін ший мік ро ре гі он.
Роз діл 10/В
(1) У хо ді ви ко нан ня сво їх обов’яз ків ра да роз вит ку мік ро ре гі о ну спів пра -

цює з ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня та з їх ні ми асо ці а ці я ми з пи тань ре -
гі о наль но го роз вит ку, міс це ви ми уп рав лін ня ми уря до вих ор га нів та з від по від -
ни ми гро мад ськи ми і га лу зе ви ми ор га ні за ці я ми і суб’єк та ми еко но міч ної
ді яль нос ті.

(2) З ме тою спри ян ня со ці аль но му, еко но міч но му та еко ло гіч но му роз вит -
ку мік ро ре гі о нів ра ди роз вит ку мік ро ре гі о нів уз год жу ють ці лі роз вит ку, які
став лять пе ред со бою ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня та їх ні асо ці а ції з пи -
тань ре гі о наль но го роз вит ку, а та кож суб’єк ти еко но міч ної ді яль нос ті в мік ро -
ре гі о ні. Зок ре ма ра да роз вит ку мік ро ре гі о ну :

a) про во дить ана ліз та оцін ку со ці аль ної, еко но міч ної та еко ло гіч ної си ту -
а ції та по тен ці а лу мік ро ре гі о ну;

б) роз роб ляє та зат вер джує стра те гію роз вит ку мік ро ре гі о ну та прог ра му
роз вит ку, роз роб ле ну на під ста ві та кої стра те гії, і від сте жує та контр о лює,
яким чи ном за без пе чу єть ся її ви ко нан ня;
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в) роз роб ляє фі нан со вий план ви ко нан ня прог рам роз вит ку;
г) на дає по пе ред ні вис нов ки, в кон тек сті прог ра ми роз вит ку мік ро ре гі о ну,

що до про ве ден ня цен траль них та ре гі о наль них тен де рів у зв’яз ку із за яв ка ми
про на дан ня під трим ки, що над хо дять від під ві дом чої їй те ри то рії, за умо ви, як -
що та ка фун кція пря мо поз на че на в ого ло шен ні про про ве ден ня тен де ра;

д) ук ла дає уго ди що до фі нан су ван ня та ви ко нан ня роз роб ле них нею
прог рам роз вит ку мік ро ре гі о ну з ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня та їх ні -
ми асо ці а ці я ми, ра да ми роз вит ку ок ру гу та ре гі о наль ною ра дою роз вит ку;

е) вис лов лює свою дум ку що до ок руж них та ре гі о наль них стра те гій та
прог рам роз вит ку, при ді ля ю чи особ ли ву ува гу за хо дам, які сто су ють ся мік ро -
ре гі о ну;

є) бе ре участь у ви рі шен ні пи тань по тен цій них кри зо вих си ту а цій, які мо -
жуть ви ник ну ти у сус піль стві, еко но мі ці та сфе рі зай ня тос ті в мік ро ре гі о ні;

ж) зби рає кош ти на за без пе чен ня сво єї ро бо ти та впро вад жен ня прог рам
роз вит ку;

з) пред став ляє мік ро ре гі он при ви рі шен ні пи тань ре гі о наль но го роз вит ку;
и) ко ор ди нує спів пра цю асо ці а цій та ін ших ор га нів, які ак тив но зай ма -

ють ся в мік ро ре гі о ні пи тан ня ми ре гі о наль но го роз вит ку, та спів пра цює з уря -
до ви ми та не у ря до ви ми ор га ні за ці я ми;

і) оби рає прав лін ня в мік ро ре гі о нах у ви пад ках, як що во но має бу ти зас -
но ва но згід но із по ло жен ня ми цьо го За ко ну;

к) по дає за яв ки на от ри ман ня кош тів на ви ко нан ня в мік ро ре гі о ні прог -
рам роз вит ку;

л) зат вер джує свій бюд жет та за без пе чує йо го ви ко нан ня, а та кож, зад ля
зміц нен ня зв’яз ків між від по від ни ми гро ма да ми, за без пе чує мо ні то ринг і на дає
до по мо гу з ме тою під ви щен ня ефек тив нос ті роз по ді лу кош тів, ви ді ле них на
роз ви ток;

м) вис лов лює свою дум ку що до ви су ван ня де ле га та від мік ро ре гі о ну;
н) уп рав ляє га лу зе вою ор га ні за ці єю.
Роз діл 10/Г
У ро бо ті ра ди мік ро ре гі о ну бе руть участь та кі осо би:
a) з пра вом го ло су ван ня: ме ри всіх гро мад мік ро ре гі о ну;
б) з пра вом до рад чо го го ло су:
бa) по од но му пред став ни ку від кож ної з тор го вих па лат мік ро ре гі о ну;
бб) пред став ник ра ди роз вит ку ок ру гу;
бв) по од но му пред став ни ку від кож ної з ор га ні за цій ро біт ни ків та ро бо то -

дав ців мік ро ре гі о ну з пра вом де ле гу ван ня сво го чле на до тру до вої ра ди ок ру гу;
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бг) по од но му пред став ни ку від мік ро ре гі о ну з бо ку за галь но на ці о наль -
них га лу зе вих ор га ні за цій ре міс ни ків та роз дріб них тор гов ців;

бд) один пред став ник, де ле го ва ний від пред став ниць ко го фо ру му не у ря -
до вих ор га ні за цій;

бе) пред став ник ад мі ніс тра ції ок ру гу;
бє) пред став ник Ре гі о наль но го уп рав лін ня Угор сько го дер жав но го каз на -

чей ства;
в) пред став ни ки суб’єк тів еко но міч ної ді яль нос ті, со ці аль них та ін ших ор -

га ні за цій, на яких без по се ред ньо поз на ча ють ся рі шен ня ра ди роз вит ку мік ро -
ре гі о ну, зап ро шу ють ся на за сі дан ня з пра вом до рад чо го го ло су при об го во рен -
ні пи тань, які сто су ють ся їх або їх ньої ор га ні за ції. Ра да роз вит ку мік ро ре гі о ну
у пра ви лах сво єї ор га ні за ції та ді яль нос ті заз на чає пра ви ла учас ті мі но ри тар -
них ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня в її ро бо ті;

г) ви ще заз на че ні осо би до по ма га ють ра ді роз вит ку мік ро ре гі о ну при під -
го тов ці тен дер них про по зи цій, які во на пла нує по да ва ти на от ри ман ня фі нан -
су ван ня з цен траль них та ре гі о наль них дже рел, та при ви ко нан ні нею від по -
від них ор га ні за цій них фун кцій;

д) ви ще заз на че ні осо би зай ма ють ся під го тов кою тен дер них про по зи цій
та впро вад жен ням про ек тів роз вит ку на за мов лен ня міс це вих ор га нів вла ди,
їх асо ці а цій та тор го во)про мис ло вих то ва риств, які роз мі ще ні в мік ро ре гі о ні,
за умо ви, як що це не пе реш код жає ви ко нан ню обов’яз ків, вик ла де них у пун -
ктах a)) г).

Обов’яз ки ор га нів са мов ря ду ван ня ок ру гів сто сов но 
ре гі о наль но го роз вит ку та пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня

Роз діл 11
(1) Ор га ни са мов ря ду ван ня ок ру гів ма ють та кі обов’яз ки:
a) роз роб лен ня пла ну роз вит ку для те ри то рії або ре гі о ну ок ру гу;
б) уз год жен ня, на ос но ві дов гос тро ко вих прог но зів, сво їх фун кцій та

обов’яз ків що до ре гі о ну, зок ре ма у сфе рі ос ві ти, куль ту ри, охо ро ни здо ров’я та
со ці аль но го за без пе чен ня, а та кож обов’яз ків що до охо ро ни тех но ген но го та
при род но го се ре до ви ща, ту риз му та ко му наль них пос луг, та ор га ні за ція ви ко -
нан ня цих фун кцій та ким чи ном, щоб за без пе чи ти від по від ність по лі ти ці еко -
но міч но го роз вит ку та зай ня тос ті в ок ру зі;

в) ко ор ди на ція, на про хан ня ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня ок ру гу,
ро бо ти з пи тань роз вит ку, яка про во дить ся в на се ле них пун ктах;

г) про ве ден ня кон суль та цій з ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня від по -
від них міст ок руж но го зна чен ня та на се ле них пун ктів що до уз год жен ня рам -
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ко вих пла нів зем ле ко рис ту ван ня, які ма ють ви ко ну ва ти ся в міс ті або на при -
лег лих до ньо го те ри то рі ях;

д) спів пра ця з ор га ні за ці я ми, пред став ле ни ми в еко но мі ці ок ру гу;
е) участь у зас ну ван ні та ек сплу а та ції ре гі о наль ної ін фор ма цій ної сис те -

ми у спів пра ці з міс це ви ми від ді лен ня ми Цен траль но го ста тис тич но го уп рав -
лін ня та ін ши ми ор га ні за ці я ми, які зай ма ють ся збо ром да них, та на дан ня ін -
фор ма ції для роз роб лен ня ре гі о наль них пла нів;

є) на дан ня під трим ки в ор га ні за ції асо ці а цій ор га нів міс це во го са мов ря -
ду ван ня з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку на про хан ня цих ор га нів та на се ле -
них пун ктів;

ж) вжит тя за хо дів для за без пе чен ня уз год же нос ті між за галь ни ми пла -
на ми ра йо ну ван ня на се ле них пун ктів та ок руж ни ми пла на ми зем ле ко рис -
ту ван ня.

Ра да роз вит ку ок ру гу
Роз діл 12
(1) До фун кцій ра ди роз вит ку ок ру гу на ле жить ко ор ди на ція ви ко нан ня

обов’яз ків ор га нів вла ди ок ру гу сто сов но ре гі о наль но го роз вит ку.
Роз діл 13
(1) У хо ді ви ко нан ня сво їх обов’яз ків ра да роз вит ку ок ру гу спів пра цює з

ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня на се ле них пун ктів, з міс це ви ми уп рав лін -
ня ми ор га нів цен траль но го уря ду, які бе руть пря му чи опо се ред ко ва ну участь
у роз вит ку ок ру гу, з від по від ни ми гро мад ськи ми і га лу зе ви ми ор га ні за ці я ми та
з тру до вою ра дою ок ру гу.

(2) Ок руж на ра да роз вит ку уз год жує по лі ти ки роз вит ку цен траль но го
уря ду, рад роз вит ку мік ро ре гі о нів, ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня та гос по -
дар ських ор га ні за цій ок ру гу, в то му чис лі:

a) про во дить дос лід жен ня та оцін ку со ці аль но)еко но міч но го, еко ло гіч но -
го ста но ви ща і по тен ці а лу ок ру гу та пе ре дає ін фор ма цію, яка ви ко рис то ву ва -
лась при про ве ден ні дос лід жень, та от ри ма ні вис нов ки, до ре гі о наль ної ін фор -
ма цій ної сис те ми;

б) роз роб ляє та зат вер джує, від по від но до ви мог На ці о наль ної стра те гії
роз вит ку, дов гос тро ко ву стра те гію роз вит ку ок ру гу (да лі – стра те гія роз вит ку
ок ру гу) та, з ура ху ван ням стра те гії роз вит ку ок ру гу та рам ко во го пла ну зем ле -
ко рис ту ван ня, – прог ра му роз вит ку ок ру гу та ок ре мі під прог ра ми;

в) ко ор ди нує за хо ди, які вжи ва ють ся ок ру гом у зв’яз ку з про ек та ми роз -
вит ку, що ви ко ну ють ся в мік ро ре гі о ні, та про во дить по пе ред ню оцін ку стра те -
гій та прог рам роз вит ку мік ро ре гі о ну;
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г) на дає про фе сій ну ек спер тну до по мо гу ра ді роз вит ку мік ро ре гі о ну у
пла ну ван ні, про це сі прий нят тя рі шень, дос лід жен ні зав дань роз вит ку та зак ла -
ден ні підґрун тя для тен дер них про по зи цій;

д) роз роб ляє фі нан со вий план для ви ко нан ня прог рам роз вит ку;
е) про во дить роз гляд та оцін ку рам ко вих пла нів зем ле ко рис ту ван ня ок ру -

гу та пла нів, заз на че них у пун кті a) Роз ді лу 6 та пун кті є) Роз ді лу 7, які впли ва -
ють на під ві дом чу їй те ри то рію, та про во дить по пе ред ню ек спер ти зу тен дер -
них про по зи цій, які по да ють ся ком пе тен тни ми ад мі ніс тра тив ни ми ор га на ми з
ме тою спри ян ня роз вит ку;

є) бе ре участь у розв’язан ні по тен цій них со ці аль но)еко но міч них кри зо -
вих си ту а цій в ок ру зі.

Ра да те ри то рі аль но го роз вит ку
Роз діл 15
(1) Ра да роз вит ку ок ру гу мо же зас но ву ва ти ра ду те ри то рі аль но го роз вит -

ку з ме тою ви ко нан ня ок ре мих обов’яз ків що до ре гі о наль но го роз вит ку, які ви -
хо дять за ме жі ра йо ну або ок ру гу, по пе ред ньо ух ва лив ши пра ви ла ор га ні за ції
та ді яль нос ті ос тан ньої. Ра да те ри то рі аль но го роз вит ку ре єс тру єть ся як юри -
дич на осо ба від по від но до умов пун кту (2) Роз ді лу 10/A та в пи тан нях уп рав -
лін ня фі нан со ви ми за со ба ми і зо бов’язань що до звіт нос ті ке ру єть ся по ло жен -
ня ми пун кту (2) Роз ді лу 12.

Ре гі о наль ні ра ди роз вит ку
Роз діл 16
(1) Ре гі о наль на ра да роз вит ку зас но ву єть ся з ме тою роз роб лення стра те -

гії та прог ра ми роз вит ку від по від но го ре гі о ну.
(2) Ре гі о наль на ра да роз вит ку мо же зас но ву ва ти не ко мер цій ну ком па нію

для до по мо ги в роз роб лен ні рі шень, пов’яза них із ви ко нан ням прог ра ми роз -
вит ку ре гі о ну, пок ра щен ня об мі ну ін фор ма ці єю між ре гі о наль ни ми ор га на ми з
пи тань роз вит ку та до по мо ги в ро бо ті рад роз вит ку мік ро ре гі о нів. Не ко мер -
цій на ком па нія та кож мо же фун кці о ну ва ти як сек ре та рі ат.

Роз діл 17
(1) Ре гі о наль на ра да роз вит ку ви ко нує свої обов’яз ки у спів пра ці з

ком пе тен тни ми ра да ми роз вит ку мік ро ре гі о нів, ра да ми роз вит ку ок ру гів,
ра дою те ри то рі аль но го роз вит ку, міс це ви ми від ді лен ня ми ор га нів цен -
траль ної вла ди, які бе руть пря му або опо се ред ко ва ну участь у роз вит ку
ре гі о ну, міс це ви ми тор го ви ми па ла та ми та не у ря до ви ми ор га ні за ці я ми ре -
гі о ну.

(2) Ре гі о наль на ра да роз вит ку:
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a) про во дить дос лід жен ня та оцін ку со ці аль но)еко но міч но го, еко ло гіч но -
го ста но ви ща і по тен ці а лу ре гі о ну та йо го мік ро ре гі о нів та пе ре дає ін фор ма -
цію, яка ви ко рис то ву ва лась при про ве ден ні дос лід жень, та от ри ма ні вис нов ки,
до ре гі о наль ної ін фор ма цій ної сис те ми;

б) зат вер джує, від по від но до ви мог На ці о наль ної стра те гії роз вит ку, дов -
гос тро ко ву та се ред ньос тро ко ву стра те гію і прог ра му роз вит ку ре гі о ну та
стра те гіч ні і так тич ні ком по нен ти ці єї прог ра ми;

в) ко ор ди нує еко но міч ний роз ви ток ре гі о ну, уз год жує дер жав ні та міс це ві
ін те ре си та ко ор ди нує дії сто рін, які бе руть участь у роз вит ку ре гі о ну;

г) зат вер джує фі нан со вий план для прог рам роз вит ку, на дає ре ко мен да ції
що до струк ту ри та роз по ді лу міс це вих, ре гі о наль них, цен траль них, єв ро пей -
ських та ін ших між на род них кош тів та скла дає гра фік їх ви ко рис тан ня;

д) мо же зби ра ти кош ти на пок рит тя по точ них вит рат та фі нан су ван ня
прог рам роз вит ку;

е) уп рав ляє кош та ми, заз на че ни ми в пун кті д) та в ін ших ок ре мих за ко -
нах, в то му чис лі від по ві дає за їх ефек тив ний та на леж ний роз по діл зад ля до -
сяг нен ня пос тав ле них ці лей;

є) по дає один раз  на рік звіт Мі ніс тро ві що до ви ко нан ня прог рам та роз по -
ді лу кош тів;

ж) мо же ук ла да ти уго ди із за кор дон ни ми ре гі о на ми зад ля ко рис ті сво го
ре гі о ну, бра ти участь у між на род но му спів ро біт ниц тві, про по ну ва ти цен траль -
но му уря ду кан ди да ту ру пред став ни ка, який має бу ти де ле го ва ний до Ко мі те ту
ре гі о нів Єв ро пей сько го Со ю зу, та зас но ву ва ти ек спер тні гру пи для до по мо ги
пред став ни кам, де ле го ва ним до Ко мі те ту ре гі о нів;

з) мо же ук ла да ти ок ре мі уго ди з від по від ни ми мі ніс тер ства ми про фі нан -
су ван ня прог рам ре гі о наль но го роз вит ку, пов’яза них із роз вит ком на ре гі о -
наль но му рів ні та спря мо ва них на до по мо гу у ви ко нан ні зав дань та до сяг нен ні
ці лей ок ре мих га лу зей;

и) про во дить оцін ку пла нів та прог рам на ці о наль но го, га лу зе во го та ре гі -
о наль но го роз вит ку і рам ко вих пла нів зем ле ко рис ту ван ня, які впли ва ють на
під ві дом чу їй те ри то рію;

і) роз роб ляє ре ко мен да ції що до розв’язан ня будь)яких со ці аль но)еко но -
міч них кри зо вих явищ, які мо жуть ви ни ка ти в ре гі о ні, ви су ває іні ці а ти ви що до
за хо дів цен траль ної вла ди та ком пе тен тних мі ніс терств та на дає фі нан со ві ре -
сур си для впро вад жен ня та ких за хо дів;

к) від сте жує ви ко нан ня опе ра тив них прог рам Кон цеп ції на ці о наль но го
роз вит ку та бе ре ак тив ну участь у їх впро вад жен ні;
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л) ко ор ди нує за хо ди з пи тань роз вит ку, які вжи ва ють ся ре гі о наль ни ми
ор га на ми, зас но ва ни ми різ ни ми мі ніс тер ства ми, та спів пра цює з ін ши ми уря -
до ви ми ор га на ми. Ре гі о наль ні ор га ни мі ніс терств пос тав ля ють ін фор ма цію на
за пит ре гі о наль ної ра ди роз вит ку що до ста ну ви ко нан ня ни ми сво їх обов’яз ків
та ре гі о наль но го роз по ді лу кош тів, на да них цим ор га нам на ці лі роз вит ку;

м) оці нює та уз год жує прог ра ми роз вит ку ком пе тен тних уря до вих ор га -
нів, які сто су ють ся ре гі о ну, та ко рис ту єть ся пра вом на дан ня зго ди у зв’яз ку з
ци ми роз роб ка ми на умо вах, заз на че них в ін ших ок ре мих за ко нах.

(3) До скла ду ре гі о наль ної ра ди роз вит ку вхо дять та кі осо би:
a) ди рек то ри рад роз вит ку ок ру гів, роз та шо ва них на те ри то рії, під ві дом -

чій ре гі о наль ній ра ді;
б) по од но му пред став ни ку від Мі ніс тра, мі ніс тра сіль сько го гос по дар ства

та роз вит ку, мі ніс тра охо ро ни дов кіл ля та ко рис ту ван ня вод ни ми ре сур са ми,
мі ніс тра внут ріш ніх справ, мі ніс тра еко но міч них від но син та тран спор ту, мі -
ніс тра охо ро ни здо ров’я, мі ніс тра зай ня тос ті та пра ці, мі ніс тра ос ві ти, мі ніс тра
ін фор ма цій ної тех но ло гії та зв’яз ку, мі ніс тра фі нан сів та мі ніс тра у спра вах мо -
ло ді, со ці аль но го та сі мей но го за без пе чен ня та рів них мож ли вос тей;

в) пред став ни ки від по від них ба га то ціль о вих асо ці а цій мік ро ре гі о нів та
рад роз вит ку мік ро ре гі о нів – по од но му від кож но го ок ру гу;

г) мер(и) міс та(міст) ок руж но го зна чен ня, роз та шо ва но го(их) на під ві -
дом чій ра ді те ри то рії;

д) ди рек тор міс це во го уп рав лін ня ре гі о наль но го ко мі те ту ту риз му;
а та кож, у ви пад ку Ре гі о наль ної ра ди роз вит ку Цен траль ної Угор щи ни:
е) пред став ник цен траль но го уря ду;
є) мер міс та Бу да пешт або йо го пред став ник;
ж) по од но му пред став ни ку від кож но го з ра йо нів міс та Бу да пешт;
з) два до дат ко вих пред став ни ки від ба га то ціль о вих асо ці а цій мік ро ре гі о -

нів та рад роз вит ку мік ро ре гі о нів, роз та шо ва них у да но му ре гі о ні.

Гла ва IV. МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА
ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Фі нан су ван ня про ек тів ре гі о наль но го роз вит ку
Роз діл 20
(1) Про ек ти ре гі о наль но го роз вит ку фі нан су ють ся зі спе ці аль них кош тів,

що ви ді ля ють ся у скла ді за галь ної стра те гії або ок ре мо на той чи ін ший ре гі он
у від по від нос ті із за галь ни ми еко но міч ни ми по лі ти ка ми, із за без пе чен ням на -
леж но го уз год жен ня ре сур сів та пов но ва жень, пок ла де них на Мі ніс тра згід но
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з по ло жен ня ми ін шо го ок ре мо го за ко ну, в яко му ок рес лю ють ся пи тан ня ко ор -
ди на ції.

(2) Кош ти на ре гі о наль ний роз ви ток ви ді ля ють ся з цен траль них дже рел
згід но з ок ре ми ми пра во ви ми нор ма ми та вклю ча ють та ке:

a) бюд жет ні асиг ну ван ня, за ре зер во ва ні на ре гі о наль ний роз ви ток у за ко -
ні про річ ний бюд жет, які ма ють ви ко рис то ву ва ти ся у від по від нос ті до по ло -
жень ін ших ок ре мих за ко нів;

б) фі нан со ві піль ги, які на да ють ся під при єм цям на кон крет них те ри то -
рі ях;

в) ін ші фон ди з цен траль них дже рел, за ре зер во ва ні на ви ко нан ня прог рам
мік ро ре гі о нів.

(3) Та кі кош ти на да ють ся на під трим ку ре гі о наль но го роз вит ку в по ряд ку,
який ре гу лю єть ся ок ре ми ми пра во ви ми нор ма ми:

a) кош ти та бюд жет ні асиг ну ван ня, ви ді ле ні на здій снен ня вдос ко на лень
у хо ді роз вит ку еко но мі ки, зай ня тос ті та ін фрас трук ту ри;

б) кош ти, ви ді ле ні з бюд же тів мі ніс терств на прог ра ми та ці лі ре гі о наль -
но го роз вит ку згід но з асиг ну ван ня ми річ но го дер жав но го бюд же ту;

в) кош ти з по за бюд жет них фон дів, зак ріп ле ні за прог ра ма ми та ці ля ми ре -
гі о наль но го роз вит ку;

г) спе ці аль ні та ціль о ві суб си дії на прог ра ми роз вит ку, які роз роб ля ють ся
і впро вад жу ють ся ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня.

(4) Міс це ві дже ре ла фі нан су ван ня ре гі о наль но го роз вит ку:
a) бюд жет ні асиг ну ван ня, за ре зер во ва ні на ре гі о наль ний роз ви ток у за ко -

ні про річ ний бюд жет, які ма ють ви ко рис то ву ва ти ся у від по від нос ті до по ло -
жень ін ших ок ре мих за ко нів;

б) фон ди, які ви ді ля ють ся з ме тою до сяг нен ня єд нос ті ре гі о нів на про ек ти
вдос ко на лен ня ін фрас трук ту ри згід но з роз по ряд жен ня ми ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня;

в) кош ти та міс це ві по дат ко ві піль ги, які на да ють ся ор га на ми міс це во го
са мов ря ду ван ня ре гі о ну;

г) час ти на бюд жет них асиг ну вань, за ре зер во ва на на роз ви ток еко но мі ки
та ін фрас трук ту ри в за ко ні про річ ний бюд жет і пе ре да на в роз по ряд жен ня ре -
гі о наль них рад роз вит ку;

д) ок ре мо виз на че на час ти на спе ці аль них та ціль о вих суб си дій;
е) де цен тра лі зо ва ні ціль о ві суб си дії.
(5) Ін ші ін стру мен ти ре гі о наль но го роз вит ку:
a) гран ти та по зи ки на ці лі ре гі о наль но го роз вит ку;
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б) доб ро віль ні внес ки від тор го во)про мис ло вих то ва риств та ор га ні за цій, які
пред став ля ють ін те ре си та ких то ва риств, від тор го вих па лат та ін ших ор га ні за цій.

Роз діл 21
Для на йе фек тив ні шо го ви ко нан ня зав дань ре гі о наль но го роз вит ку во ни

ма ють вра хо ву ва ти ся під час об го во рен ня і зат вер джен ня дер жав но го бюд же -
ту та ок ре мих прог рам і про ек тів, які сто су ють ся та ких пи тань:

a) роз вит ку на ці о наль них ін фрас трук тур них ме реж;
б) розв’язан ня криз у про мис ло вос ті та сіль сько му гос по дар стві та від по -

від них прог рам кад ро вої по лі ти ки;
в) по лі ти ки зай ня тос ті;
г) ство рен ня фон дів для сти му лю ван ня ін вес ти цій та під при єм ниц тва та

роз роб лен ня про ек тів;
д) ме ха ніз мів ви рів ню ван ня, які ви ко рис то ву ють ся ор га на ми міс це во го

са мов ря ду ван ня;
є) ту риз му;
ж) по дат ко вої по лі ти ки;
з) со ці аль ної по лі ти ки та охо ро ни здо ров’я;
и) по лі ти ки у сфе рі куль ту ри та дер жав ної ос ві ти.

Ко мер цій ноGпро мис ло ва зо на
Роз діл 22
(1) В ці лях ре гі о наль но го роз вит ку уря дом мо жуть зас но ву ва ти ся ко мер -

цій но)про мис ло ві зо ни в ре гі о нах, які від чу ва ють на со бі вплив про мис ло вої
рес трук ту ри за ції (в ре гі о нах, які сти ка ють ся зі струк тур ни ми труд но ща ми),
або в ре гі о нах, які ві діг ра ють про від ну роль у рес трук ту ри за ції еко но мі ки.

(2) Фі нан со ві та ін ші піль ги, вста нов ле ні ок ре мим за ко ном, на да ють ся заз -
на че ним ко мер цій но)про мис ло вим зо нам у від по від нос ті до ці лей ре гі о наль но -
го роз вит ку.

(3) Ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня та асо ці а ції мік ро ре гі о нів мо жуть
зас но ву ва ти про мис ло ві пар ки та ін ші оди ни ці роз вит ку зад ля до сяг нен ня кон -
крет них ці лей роз вит ку ре гі о ну.

Гла ва V СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ЩОДО ПЛАНУВАННЯ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Роз діл 23
(1) Ре гі о наль не пла ну ван ня здій сню єть ся у від по від нос ті до ре гі о наль ної

стра те гії роз вит ку, ре гі о наль ної прог ра ми роз вит ку та рам ко во го пла ну зем ле -
ко рис ту ван ня.
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(2) Рам ко вим пла ном зем ле ко рис ту ван ня вста нов лю ють ся фор ми зем ле -
ко рис ту ван ня в ре гі о ні у від по від нос ті до пла нів, вик ла де них у ре гі о наль ній
стра те гії роз вит ку.

(3) В рам ко во му пла ні зем ле ко рис ту ван ня виз на ча єть ся та кож та ке:
a) роз мі щен ня тех ніч них та ін фрас трук тур них ме реж у ре гі о ні;
б) дов гос тро ко ва ге ог ра фіч на струк ту ра ре гі о ну;
в) шля хи най пов ні шо го та най ра ці о наль ні шо го ви ко рис тан ня особ ли вос -

тей ре гі о ну;
г) обов’яз ки ре гі о ну що до за хис ту дов кіл ля, охо ро ни лан дшаф тів та

при ро ди;
д) дос лід жен ня ви дів впли вів (на дов кіл ля, сус піль ство та еко но мі ку), які

іс ну ють в ре гі о ні;
е) ре гі о наль ні зав дан ня, пов’яза ні з пи тан ня ми спор ту.

Гла ва VI
Роз діл 27
(1) Уряд на ді ля єть ся пов но ва жен ня ми вста нов лю ва ти сво їм роз по ряд жен -

ням та ке:
a) обов’яз ки мі ніс терств та ор га нів цен траль но го рів ня що до ре гі о наль но -

го роз вит ку і пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня та ви мо ги що до пос тій но го зв’яз -
ку між мі ніс тра ми;

б) кла си фі ка цію те ри то рій най біль шо го спри ян ня;
в) де таль ні пра ви ла що до пра во во го ста ту су та ді яль нос ті пред став ни ків

мік ро ре гі о ну та ре гі о наль них ко ор ди на то рів;
г) по ря док ко ор ди на ції та зат вер джен ня стра те гій та прог рам ре гі о наль -

но го роз вит ку та рам ко вих пла нів зем ле ко рис ту ван ня;
д) пра ви ла ство рен ня та фун кці о ну ван ня ко мер цій но)про мис ло вих зон;
е) по ло жен ня що до ін фор ма цій ної сис те ми, пов’яза ної з ре гі о наль ним

роз вит ком та пла ну ван ням зем ле ко рис ту ван ня, та пра ви ла обов’яз ко во го на -
дан ня да них;

є) ди вер си фі ко ва ний роз по діл кош тів, приз на че них від по від но до умов
під пун ктів a) та б) пун кту (4) Роз ді лу 20, із на леж ним ура ху ван ням ке рів них
вка зі вок, які на да ють ся Пар ла мен том згід но з умо ва ми пун кту д) Роз ді лу 6;

ж) обов’яз ки, об сяг фун кцій, ор га ні за цій ну та тех ніч ну струк ту ру ре гі о -
наль них сис тем мо ні то рин гу;

з) об ся ги та роз по діл бюд жет них суб си дій на асо ці а ції ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку;
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и) офі цій ний по ря док про ве ден ня об го во рень що до пе ри мет рів під зон,
заз на че них на пла нах зон у пос та но вах що до ра йо ну ван ня, та роз мі щен ня різ -
но го ро ду ко му ні ка цій, заз на че них на струк тур них пла нах те ри то рій;

і) де таль ні нор ми що до пра во во го наг ля ду за ус та но ва ми ре гі о наль но го
роз вит ку;

к) де таль ні нор ми що до ко ор ди на ції роз по ді лу кош тів, які ма ють пря мо чи
опо се ред ко ва но ви ко рис то ву ва ти ся на ці лі ре гі о наль но го роз вит ку, в то му
чис лі по ря док про ве ден ня тен де рів, на умо вах яких на да ють ся ці кош ти;

л) обов’яз ки та про це ду ри ро бо ти ус та нов ре гі о наль но го роз вит ку,
пов’яза ні з упо ряд ку ван ням, ура ху ван ням та ви ко нан ням зав дань роз вит ку, та
пра ви ла на дан ня від по від них да них;

м) де таль ні нор ми що до зас ну ван ня та ро бо ти рад роз вит ку мік ро ре гі о нів
та га лу зе вих ор га ні за цій (бю ро об слу го ву ван ня);

н) обов’яз ки ад мі ніс тра цій ок ру гів та міс та Бу да пешт що до ство рен ня рад
роз вит ку мік ро ре гі о нів та Ра ди роз вит ку сто лич но го ре гі о ну і ре ор га ні за ції
рад те ри то рі аль но го роз вит ку, по ря док зас ну ван ня і ре ор га ні за ції та пра ви ла
ство рен ня і фун кці о ну ван ня пред став ниць ких фо ру мів;

o) де таль ні нор ми що до ук ла дан ня угод із ре гі о наль ни ми ра да ми роз вит ку
з ме тою пок ра щен ня со ці аль но)еко но міч но го ста но ви ща ре гі о ну;

п) пра ви ла роз роб лен ня та ви мо ги до зміс тов но го на пов нен ня дос лід жень
ви дів впли вів на дов кіл ля, сус піль ство та еко но мі ку ре гі о нів;

р) де таль ні нор ми що до вип ла ти ком пен са цій, пов’яза них із пла ну ван ням
зем ле ко рис ту ван ня.

(2) Цим За ко ном Мі ніс тру на да ють ся пов но ва жен ня вста нов лю ва ти сво їм
роз по ряд жен ням та ке:

a) ) (вилучено)
б) офі цій ні ви мо ги до ре гі о наль них стра те гій, прог рам роз вит ку та рам ко -

вих пла нів зем ле ко рис ту ван ня, а та кож до пра вил їх ньої ре єс тра ції;
в) ви мо ги що до упов но ва жен ня на ді яль ність з пи тань ре гі о наль но го

роз вит ку та пла ну ван ня зем ле ко рис ту ван ня та ви мо ги до про фе сій ної ква -
лі фі ка ції;

г) пра ви ла фун кці о ну ван ня пла ну валь них уп рав лінь;
д) док лад ні нор ми що до про це дур ле га лі за ції зем ле ко рис ту ван ня в ре -

гі о нах;
е) ме то до ло гіч ну ба зу для роз роб лен ня ре гі о наль них оці нок роз по ді лу

кош тів, які ма ють пря мо або опо се ред ко ва но ви ко рис то ву ва ти ся на ці лі ре гі о -
наль но го роз вит ку.
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ЗАКОН
про ре гі о наль ний роз ви ток12

ГЛАВА І За галь ні по ло жен ня
Стат тя 1. – Цим за ко ном виз на ча ють ся ін сти ту цій ні за са ди, ці лі, сфе ри

ком пе тен ції та ін стру мен ти ре гі о наль но го роз вит ку в Ру му нії.
Стат тя 2. – Ба зо ві ці лі по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку в Ру му нії є

та ки ми:
а) змен шен ня іс ну ю чих ре гі о наль них дис ба лан сів шля хом сти му лю ван ня

зба лан со ва но го роз вит ку, прис ко ре но го усу нен ня зат ри мок у роз вит ку те ри -
то рій, що пе ре бу ва ють в нес при ят ли во му ста но ви щі внас лі док пев них іс то рич -
них, ге ог ра фіч них, еко но міч них, со ці аль них та по лі тич них умов, і за по бі ган ня
ут во рен ню но вих дис ба лан сів;

b) під го тов ка ін сти ту цій ної сис те ми для за без пе чен ня її від по від нос ті
кри те рі ям ін тег ра ції у струк ту ри Єв ро пей сько го Со ю зу та дос ту пу до струк тур -
них фон дів і Фон ду згур ту ван ня Єв ро пей сько го Со ю зу;

с) уз год жен ня сек тор них за хо дів уря ду та по лі ти ки на рів ні ре гі о нів шля -
хом сти му лю ван ня іні ці а тив та за без пе чен ня на леж но го об лі ку міс це вих та ре -
гі о наль них ре сур сів з ме тою їх ньо го ста ло го со ці аль но)еко но міч но го та куль -
тур но го роз вит ку;

d) сти му лю ван ня між ре гі о наль ної спів пра ці, як внут ріш ньої, так і між на -
род ної, а та кож тран скор дон ної спів пра ці, у то му чис лі в рам ках Єв ро ре гі о нів
та участь ре гі о нів, що роз ви ва ють ся, в єв ро пей ських ор га ні за ці ях та струк ту -
рах з ме тою спри ян ня їх ньо му ін сти ту цій но му та еко но міч но му роз вит ко ві та
за без пе чен ня ре а лі за ції про ек тів, що ста нов лять спіль ний ін те рес, від по від но
до між на род них угод, учас ни цею яких є Ру му нія.

Стат тя 3. – Фі нан су ван ня прог рам, спря мо ва них на до сяг нен ня ці лей,
пе ред ба че них стат тею 2, за без пе чу єть ся че рез На ці о наль ний фонд ре гі о наль -
но го роз вит ку, що ство рю єть ся від по від но до по ло жень цьо го за ко ну.

ГЛАВА ІІ. Ре гі о ни роз вит ку
Стат тя 4. – (1) Ок руж ні ра ди та Ге не раль на ра да му ні ци па лі те ту Бу ха -

рест мо жуть за зго дою за ці кав ле них міс це вих рад ух ва ли ти рі шен ня про те, що
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зо на, яка вклю чає те ри то рії від по від них ок ру гів і, від по від но, му ні ци па лі те ту
Бу ха рест, ста но ви ти ме ре гі он роз вит ку.

(2) Ре гі о ни роз вит ку не є те ри то рі аль но)ад мі ніс тра тив ни ми оди ни ця ми й
не ма ють ста ту су юри дич ної осо би.

Стат тя 5. – (1) Склад ре гі о ну роз вит ку виз на ча єть ся уго дою, під пи са -
ною пред став ни ка ми ок руж них рад і, від по від но, Ге не раль ної ра ди му ні ци па лі -
те ту Бу ха рест.

(2) Виз на че ні в та кий спо сіб ре гі о ни роз вит ку за по ра дою уря ду ут во рю -
ють сис те му впро вад жен ня та оці ню ван ня по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку.

ГЛАВА ІІІ Те ри то рі аль ні струк ту ри ре гі о наль но го 
роз вит ку

Стат тя 6. – (1) Для ко ор ди на ції за хо дів спри ян ня до сяг нен ню ці лей, які
вип ли ва ють із стра те гій ре гі о наль но го роз вит ку, про тя гом шіс тде ся ти днів з мо -
мен ту на бут тя чин нос ті цим за ко ном має бу ти ство ре на Ра да ре гі о наль но го роз -
вит ку, яка бу де ви рі шаль ним ор га ном на рів ні кож но го ре гі о ну роз вит ку.

(2) Ра да ре гі о наль но го роз вит ку має та кі ос нов ні пов но ва жен ня:
а) ана лі зу ва ти прог ра ми та стра те гію ре гі о наль но го роз вит ку й ух ва лю ва -

ти рі шен ня що до них;
b) зат вер джу ва ти про ек ти ре гі о наль но го роз вит ку;
с) пред став ля ти На ці о наль ній ра ді з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку про -

по зи ції сто сов но зас ну ван ня Фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;
d) зат вер джу ва ти кри те рії, прі о ри те ти, роз по діл та приз на чен ня ре сур сів

Фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;
е) від сте жу ва ти ви ко рис тан ня кош тів, асиг но ва них аген тствам ре гі о наль -

но го роз вит ку з На ці о наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;
f) за без пе чу ва ти до сяг нен ня ре гі о наль них ці лей.
(3) Ра да ре гі о наль но го роз вит ку фор му єть ся з го лів ок руж них рад та

пред став ни ків кож ної гро мад ської, се лищ ної або му ні ци паль ної міс це вих рад,
виз на че них кож ним ок ру гом про тя гом тер мі ну дії їх ньо го ман да ту. У ви пад ку
му ні ци па лі те ту Бу ха рест до Ра ди ре гі о наль но го роз вит ку вклю ча єть ся пред -
став ник Ге не раль ної ра ди му ні ци па лі те ту Бу ха рест та пред став ни ки кож ної з
міс це вих сек тор них рад.

(4) Ра да ре гі о наль но го роз вит ку оби рає го ло ву та ві це)го ло ву. Ці по са ди
про тя гом од но го ро ку обій ма ють по чер зі пред став ни ки, виз на че ні ок ру га ми.

(5) Пре фек ти ок ру гів бе руть участь у за сі дан нях Ра ди ре гі о наль но го роз вит -
ку без  пра ва го ло су. По діб ним чи ном, за леж но від ко ла об го во рю ва них проб лем,
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на за сі дан ня Ра ди мо жуть та кож зап ро шу ва ти пред став ни ків гро мад ських, се лищ -
них та му ні ци паль них міс це вих рад, а та кож пред став ни ків ін сти ту цій та ор га ні -
за цій, що ма ють пев ні пов но ва жен ня у сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку.

(6) Ра да ре гі о наль но го роз вит ку зат вер джує влас ні пос тій ні пра ви ла на
ба зі рам ко вих нас та нов, роз роб ле них уря дом.

Стат тя 7. – (1) Про тя гом трид ця ти днів піс ля ство рен ня Ра ди ре гі о -
наль но го роз вит ку в ме жах кож но го ре гі о ну роз вит ку ство рю єть ся Аген тство
ре гі о наль но го роз вит ку, ро бо ту яко го ко ор ди нує заз на че на ра да.

(2) Аген тства ре гі о наль но го роз вит ку – це не ко мер цій ні, не у ря до ві ко му -
наль ні ор га ні за ції, що ма ють ста тус юри дич ної осо би і пра цю ють у кон крет ній
сфе рі ре гі о наль но го роз вит ку. Ці аген тства ор га ні зо ву ють ся і фун кці о ну ють,
згід но з умо ва ми да но го за ко ну та ор га ні за цій но го й фун кці о наль но го ста ту ту,
зат вер дже но го Ра дою ре гі о наль но го роз вит ку.

(3) Ди рек тор Аген тства ре гі о наль но го роз вит ку приз на ча єть ся за ре зуль -
та та ми кон кур сно го ек за ме ну і мо же бу ти звіль не ний із по са ди Ра дою ре гі о -
наль но го роз вит ку.

(4) Фі нан су ван ня ор га ні за цій них та по точ них ви дат ків Аген тства ре гі о -
наль но го роз вит ку за без пе чу єть ся з Фон ду ре гі о наль но го роз вит ку, а рі вень
цих ви дат ків зат вер джу єть ся Ра дою ре гі о наль но го роз вит ку.

(5) Ра да ре гі о наль но го роз вит ку зат вер джує ста тут кож но го аген тства та -
ким чи ном, щоб за без пе чи ти рів не пред став ниц тво всіх ок ру гів.

Стат тя 8. – Аген тство ре гі о наль но го роз вит ку має та кі ос нов ні пов но -
ва жен ня:

а) роз роб ля ти й про по ну ва ти для зат вер джен ня Ра ді ре гі о наль но го роз -
вит ку стра те гію ре гі о наль но го роз вит ку, прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку та
пла ни уп рав лін ня кош та ми;

b) впро вад жу ва ти прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку та пла ни уп рав лін ня
кош та ми, від по від но до рі шень, ух ва ле них ра дою ре гі о наль но го роз вит ку, з
дот ри ман ням чин но го за ко но дав ства й від по ві да ти пе ред Ра дою ре гі о наль но го
роз вит ку за свої до сяг нен ня;

с) виз на ча ти за леж но від об ста вин раз ом із міс це ви ми та ок руж ни ми ра -
да ми в ме жах ре гі о ну роз вит ку те ри то рії, які пе ре бу ва ють у нес при ят ли во му
ста но ви щі, й по да ва ти не об хід ну до ку мен та цію піс ля по пе ред ньо го зат вер -
джен ня Ра дою ре гі о наль но го роз вит ку На ці о наль но му аген тству ре гі о наль но -
го роз вит ку та На ці о наль ній ра ді з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку;

d) за без пе чу ва ти раз ом із міс це ви ми та ок руж ни ми ра да ми, за леж но від
об ста вин, до по мо гу тех ніч них спе ці а ліс тів для фі зич них та юри дич них осіб,
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які зби ра ють ся ін вес ту ва ти дер жав ний або при ват ний ка пі тал у те ри то рії, що
пе ре бу ва ють у нес при ят ли во му ста но ви щі;

е) по да ва ти на роз гляд На ці о наль но го аген тства ре гі о наль но го роз вит ку
про по зи ції що до фі нан су ван ня з На ці о наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку
зат вер дже них про ек тів роз вит ку;

f) док ла да ти зу силь із за лу чен ня фі нан со вих дже рел до Фон ду ре гі о наль -
но го роз вит ку;

g) ке ру ва ти ро бо тою Фон ду ре гі о наль но го роз вит ку з ме тою до сяг нен ня
ці лей, виз на че них у прог ра мах ре гі о наль но го роз вит ку;

h) від по ві да ти пе ред Ра дою ре гі о наль но го роз вит ку та ін ши ми ор га на ми,
виз на че ни ми згід но із за ко ном, за на леж не уп рав лін ня асиг но ва ни ми кош та ми.

Стат тя 9. – (1) Прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку фі нан су ють ся з Фон -
ду ре гі о наль но го роз вит ку, а їх нє ад мі ніс тру ван ня здій снює Аген тство ре гі о -
наль но го роз вит ку.

(2) Фонд ре гі о наль но го роз вит ку фор му єть ся що ро ку за ра ху нок:
а) асиг ну вань з На ці о наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;
b) внес ків з міс це вих та ок руж них бюд же тів у ме жах, зат вер дже них міс це -

ви ми та ок руж ни ми ра да ми за леж но від об ста вин;
с) фі нан со вих дже рел, за лу че них із при ват но го сек то ра, від бан ків, іно -

зем них ін вес то рів, Єв ро пей сько го Со ю зу та ін ших між на род них ор га ні за цій.
(3) Фі нан со ві опе ра ції, пов’яза ні з ви ко нан ням ін вес ти цій них про ек тів, ма -

ють здій сню ва ти ся аген тства ми ре гі о наль но го роз вит ку че рез те ри то рі аль ні
від ді лен ня дер жав но го каз на чей ства.

(4) Кош ти ре гі о наль но го роз вит ку не мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся за ін шим
приз на чен ням, ок рім то го, яке виз на че не, згід но з цим за ко ном.

(5) Не ви ко рис та ні кош ти по точ но го бюд жет но го ро ку об лі ко ву ють ся в
нас туп но му ро ці.

ГЛАВА ІV. На ці о наль ні струк ту ри ре гі о наль но го роз вит ку
Стат тя 10. – (1) Про тя гом дев’янос та днів піс ля на бут тя чин нос ті цим за -

ко ном ство рю єть ся На ці о наль на ра да з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку, пок ли ка -
на спри я ти до сяг нен ню ці лей ре гі о наль но го роз вит ку, заз на че них у стат ті 2.

(2) До скла ду На ці о наль ної ра ди з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку вхо дять
го ло ви та ві це)го ло ви Рад ре гі о наль но го роз вит ку і та ка са ма кіль кість пред -
став ни ків уря ду, приз на че них рі шен ням уря ду.

(3) Го ло вою На ці о наль ної ра ди з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку є
прем’єр)мі ністр кра ї ни.
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Стат тя 11. – На ці о наль на ра да з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку має
та кі пов но ва жен ня:

(а) зат вер джу ва ти на ці о наль ну стра те гію ре гі о наль но го роз вит ку та на ці -
о наль ну прог ра му ре гі о наль но го роз вит ку;

b) по да ва ти уря до ві про по зи ції що до фор му ван ня на ці о наль но го фон ду
ре гі о наль но го роз вит ку;

с) зат вер джу ва ти кри те рії, прі о ри те ти та спо сіб роз по ді лу ре сур сів на ці о -
наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;

d) від сте жу ва ти ви ко рис тан ня кош тів, асиг но ва них аген тствам ре гі о наль -
но го роз вит ку з На ці о наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;

е) зат вер джу ва ти ви ко рис тан ня кош тів струк тур но го ти пу, асиг но ва них
Ру му нії Єв ро пей ською ко мі сі єю у пе рі од, що пе ре ду вав всту пу до Єв ро пей сько -
го Со ю зу, а та кож струк тур них фон дів піс ля всту пу до Єв ро со ю зу;

f) від сте жу ва ти до сяг нен ня ці лей ре гі о наль но го роз вит ку в ме жах сис те -
ми за хо дів зов ніш ньої спів пра ці ре гі о нів роз вит ку між на род но го тран скор дон -
но го ти пу, у то му чис лі, на рів ні Єв ро ре гі о нів.

Стат тя 12. – На ці о наль на ра да з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку функ-
ці о нує на ос но ві влас них фун кці о наль них та ор га ні за цій них по ло жень, що ма -
ють бу ти роз роб ле ні про тя гом дев’янос та днів з мо мен ту на бут тя чин нос ті цим
за ко ном.

Стат тя 13. – (1) З ме тою за о хо чен ня та ко ор ди на ції по лі ти ки ре гі о наль -
но го роз вит ку як ви ко нав чий ор ган На ці о наль ної ра ди з пи тань ре гі о наль но го
роз вит ку ство рю єть ся На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку, що має ста -
тус юри дич ної осо би і яке очо лює го ло ва, що має ранг дер жав но го сек ре та ря.

(2) Ста тут, міс це роз та шу ван ня, спо сіб ор га ні за ції та ро бо ти На ці о наль но -
го аген тства ре гі о наль но го роз вит ку зат вер джу єть ся рі шен ням уря ду про тя -
гом трид ця ти днів з мо мен ту ство рен ня На ці о наль ної ра ди ре гі о наль но го роз -
вит ку за про по зи ці єю заз на че ної ра ди.

(3) Фі нан су ван ня ор га ні за цій них та по точ них ви дат ків На ці о наль но го
аген тства ре гі о наль но го роз вит ку за без пе чу єть ся що ро ку з На ці о наль но го
фон ду за про по зи ці єю На ці о наль ної ра ди ре гі о наль но го роз вит ку.

Стат тя 14. – На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку має та кі
ос нов ні пов но ва жен ня:

а) роз роб ля ти На ці о наль ну стра те гію ре гі о наль но го роз вит ку та На ці о -
наль ну прог ра му ре гі о наль но го роз вит ку;

b) роз роб ля ти прин ци пи, кри те рії, прі о ри те ти та спо сіб роз по ді лу ре сур -
сів На ці о наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;
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с) по да ва ти На ці о наль ній ра ді з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку про по зи -
ції що до фор му ван ня На ці о наль но го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;

d) за без пе чу ва ти фі нан со ве та тех ніч не уп рав лін ня На ці о наль ним фон -
дом ре гі о наль но го роз вит ку;

е) за о хо чу ва ти різ ні фор ми спів пра ці між ок ру га ми, му ні ци па лі те та ми, се -
ли ща ми та ко му на ми;

f) за без пе чу ва ти до по мо гу спе ці а ліс тів Ра дам ре гі о наль но го роз вит ку у
про це сі роз бу до ви ін сти ту цій ної спро мож нос ті;

g) про по ну ва ти На ці о наль ній ра ді з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку
виз на чи ти де я кі те ри то рії, як та кі, що пе ре бу ва ють у нес при ят ли во му ста но -
ви щі з ме тою за без пе чен ня їх ньої еко но міч ної та фі нан со вої під трим ки за
до по мо гою ін стру мен тів, пе ред ба че них кон крет ною по лі ти кою ре гі о наль но -
го роз вит ку;

h) ви ко ну ва ти фун кцію пред став ни ка на ці о наль но го рів ня у від но си нах із
Ди рек то ра том у спра вах згур ту ван ня та ре гі о наль ної по лі ти ки в сис те мі Єв ро -
пей ської ко мі сії сто сов но до Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку та
Фон ду згур ту ван ня;

і) здій сню ва ти уп рав лін ня кош та ми, асиг но ва ни ми Ру му нії з Єв ро пей сько -
го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку;

j) здій сню ва ти уп рав лін ня кош та ми, асиг но ва ни ми Ру му нії з Фон ду згур -
ту ван ня;

k) ко ор ди ну ва ти впро вад жен ня На ці о наль но го пла ну ре гі о наль но го роз -
вит ку, що ста но вить ос но ву для пе ре го во рів з Єв ро пей ською ко мі сі єю та ос но -
ву для фі нан су ван ня чис лен них гро мад ських прог рам.

Стат тя 15. – (1) Для фі нан су ван ня прог рам ре гі о наль но го роз вит ку в
Ру му нії за ра ху нок сум, що ви ді ля ють ся що річ но з дер жав но го бюд же ту ок ре -
мою по зи ці єю для пот реб по лі ти ки ре гі о наль но го роз вит ку, ство рю єть ся На ці -
о наль ний фонд ре гі о наль но го роз вит ку.

(2) На ці о наль ний фонд ре гі о наль но го роз вит ку мо же та кож за лу ча ти ін ші
внут ріш ні та між на род ні дже ре ла фі нан су ван ня:

а) пос тій ну фі нан со ву до по мо гу з бо ку Єв ро пей сько го Со ю зу в рам ках
прог ра ми PHARE;

b) су ми кош тів від фон дів струк тур но го ти пу, які ви ді ля ють ся Ру му -
нії Єв ро пей ським Со ю зом у пе рі од її пе ре бу ван ня у ста ту сі асо ці йо ва ної
дер жа ви;

с) су ми кош тів від фон дів струк тур но го ти пу, що ви ді ля ють ся Ру му нії з
мо мен ту її всту пу до Єв ро пей сько го Со ю зу;
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d) без по во рот ну фі нан со ву до по мо гу з бо ку де я ких уря дів, між на род них
ор га ні за цій та бан ків;

е) ін ші фі нан со ві ре сур си з фон дів, що є в роз по ряд жен ні уря ду.
Стат тя 16. – (1) За кло по тан ням міс це вих або ок руж них рад за леж но

від об ста вин і на під ста ві до ку мен тів, пред став ле них аген тства ми ре гі о наль но -
го роз вит ку, Ра ди ре гі о наль но го роз вит ку мо жуть по да ва ти кло по тан ня до На -
ці о наль ної ра ди ре гі о наль но го роз вит ку з про по зи ці єю ого ло си ти пев ні те ри -
то рії та ки ми, що пе ре бу ва ють у нес при ят ли во му ста но ви щі з ме тою
за без пе чен ня їм еко но міч ної під трим ки за до по мо гою ін стру мен тів, пе ред ба -
че них по лі ти кою ре гі о наль но го роз вит ку.

(2) Піль ги, що на да ва ти муть ся те ри то рі ям, які пе ре бу ва ють у нес при ят ли -
во му ста но ви щі, кри те рії та умо ви, на ос но ві яких во ни на да ва ти муть ся, виз на -
ча ють ся спе ці аль ним за ко ном.

(3) На ба зі кри те рі їв, заз на че них у па раг ра фі (2), уряд на про по зи -
цію На ці о наль ної ра ди з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку вста нов лює
кон крет ні фіс каль ні піль ги, які за без пе чать час тко ві ви го ди для кож ної
зо ни.

ГЛАВА V. Зак люч ні та пе ре хід ні по ло жен ня
Стат тя 17. – На ці о наль на ко мі сія з пи тань ста тис ти ки зби рає в ре гі о -

нах роз вит ку, ство ре них від по від но до цьо го за ко ну, спе ці аль ні ста тис тич ні
да ні, не об хід ні для обґрун ту ван ня та мо ні то рин гу по лі ти ки ре гі о наль но го
роз вит ку.

Стат тя 18. – Ви ко рис тан ня сум кош тів, от ри ма них від Фон ду ре гі о -
наль но го роз вит ку для про ек тів ре гі о наль но го роз вит ку не за приз на чен ням
та всу пе реч умо вам їх на дан ня бе не фі ці а рам, ви яв ля єть ся та ка ра єть ся, згід но
із за ко ном, упов но ва же ни ми контр оль ни ми ор га на ми.

Стат тя 19. – На 1998 рік фі нан су ван ня ор га ні за цій них та по точ них
ви дат ків На ці о наль но го аген тства ре гі о наль но го роз вит ку за без пе чу єть ся з
дер жав но го бюд же ту за ра ху нок ре зер вно го фон ду бюд же ту, що пе ре бу ває
в роз по ряд жен ні уря ду; рі вень сум кош тів має бу ти зат вер дже ний рі шен -
ням уря ду.

Стат тя 20. – Про тя гом трид ця ти днів з мо мен ту на бут тя чин нос ті
цим за ко ном уряд на про по зи цію Ра ди з пи тань ре фор ми та Де пар та мен ту
міс це во го са мов ря ду ван ня зат вер джує рі шен ня що до ме то до ло гіч них пра -
вил йо го зас то су ван ня, а та кож рам ко вих нас та нов, пе ред ба че них у па раг -
ра фі (6) стат ті 6.
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
ЗАКОН ПРО ЗБАЛАНСОВАНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ

РОЗВИТОК

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стат тя 1 (зміст За ко ну).
(1) Цей За кон виз на чає ці лі, прин ци пи й ор га ні за цію спри ян ня зба лан со -

ва но му ре гі о наль но му роз вит ку, за без пе чен ня сти му лю ван ня роз вит ку та кри -
те рі їв від по від нос ті для об лас тей з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку.

(2) Спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку є скла до вою час ти -
ною ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки.

Стат тя 2 (ці лі спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку).
Спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку ба зу єть ся на та ких ці лях:
– спри ян ня зба лан со ва ним еко но міч ним, со ці аль ним і прос то ро вим ас -

пек там роз вит ку;
– ско ро чен ня від мін нос тей у рів нях еко но міч но го роз вит ку і умов жит тя

між об лас тя ми з на го ло сом на ін тег ро ва но му під хо ді до роз вит ку сіль -
ських міс це вос тей;

– за по бі ган ня по я ві но вих об лас тей із знач ни ми проб ле ма ми роз вит ку;
– збе ре жен ня на се ле них пун ктів в усій Сло ве нії від по від но до по лі цен -

трич ної кон цеп ції роз вит ку;
– спри ян ня роз вит ку еко ло гіч но го ви роб ниц тва і за хист при род них ре -

сур сів, при род ної та куль тур ної спад щи ни.
Стат тя 3 (прин ци пи спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку).
Спри ян ня зба лан со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку ба зу єть ся на та ких

прин ци пах:
– все біч не вті лен ня ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки на те ри то рії Сло -

ве нії;
– пар тнер ство у фор мі спів пра ці між дер жа вою і міс це ви ми гро ма да ми та

між дер жав ним і при ват ним сек то ра ми;
– ко ор ди на ція ді яль нос ті між ок ре ми ми мі ніс тер ства ми і міс це ви ми гро -

ма да ми в пла ну ван ні сти му лів для зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз -
вит ку в кон тек сті на ці о наль но го бюд же ту;

– суб си ді ар ність, яка пе ред ба чає, що в пла ну ван ні, ви ко нан ні, мо ні то рин -
гу і оцін ці прог рам те ри то рі аль ні ор га ни вла ди ви що го рів ня ви ко ну -
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ють ли ше ті зав дан ня, які не мо жуть бу ти ви ко на ні ефек тив ні ше на
ниж чо му рів ні;

– прог ра му ван ня сти му лів роз вит ку для ці лей, вклю че них у зба лан со ва ні
прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку і про ек ти;

– оцін ка ефек ту сти му лю ван ня роз вит ку че рез мо ні то ринг за кон нос ті
про це дур їх на дан ня і ви ко рис тан ня та че рез оцін ку їх ньої ус піш нос ті
від по від но до по діб них єв ро пей ських ста тис тич них ме то дів;

– спів фі нан су ван ня зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз вит ку з му ні ци паль -
них бюд же тів, на ці о наль но го бюд же ту, при ват них та ін ших дже рел.

Стат тя 4 (виз на чен ня тер мі нів).
Тер мі ни, що ви ко рис то ву ють ся в цьо му За ко ні, ма ють та кі зна чен ня:
– Ре гі он – фун кці о наль на те ри то рі аль на оди ни ця для ви ко нан ня ре гі о -

наль ної по лі ти ки. До ут во рен ня про він цій оди ни ця для ви ко нан ня ре гі -
о наль ної струк тур ної по лі ти ки є ста тис тич ним ре гі о ном згід но з чин ни -
ми ста тис тич ни ми ме то до ло гіч ни ми виз на чен ня ми.

– Ре гі о наль на струк тур на по лі ти ка – ді яль ність з роз вит ку, прог ра ми і за -
хо ди дер жа ви, міс це ві гро ма ди та ін ші ор га ні зо ва ні ін те ре си на ре гі о -
наль но му рів ні, приз на че ні для до сяг нен ня ці лей роз вит ку з вра ху ван -
ням зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз вит ку.

– Сек тор на прог ра ма роз вит ку – дер жав ний дов го тер мі но вий ви ко нав чий
до ку мент, який виз на чає прі о ри тет ні про ек ти і прог ра ми для до сяг нен -
ня ці лей стра те гії роз вит ку сек то ра.

– Ре гі о наль на прог ра ма роз вит ку – ос нов на прог ра ма і ви ко нав чий до ку -
мент на ре гі о наль но му рів ні, що міс тить прі о ри те ти роз вит ку ре гі о ну і
фі нан со ву оцін ку про ек тів і прог рам. Ре гі о наль ний рі вень, для яко го го -
ту єть ся ре гі о наль на прог ра ма роз вит ку, є ре гі о ном кіль кох му ні ци па лі -
те тів, який є ге ог ра фіч но од но рід ним і має по діб ні проб ле ми роз вит ку.
Він мо же (хо ча й не обов’яз ко во) збі га ти ся із ста тис тич ним ре гі о ном.
Біль ший ста тис тич ний ре гі он мо же бу ти по ді ле ний на кіль ка фун кці о -
наль но од но рід них об лас тей, для яких прог ра ми роз вит ку го ту ють ся
раз ом або ок ре мо.

– Спіль на прог ра ма роз вит ку – ви ко нав чий до ку мент на між му ні ци паль -
но му рів ні, який го ту єть ся для об лас ті з кіль ко ма му ні ци па лі те та ми для
ви рі шен ня ок ре мих пи тань, що від по ві да ють спіль ним ін те ре сам.

– На ці о наль на стра те гія еко но міч но го роз вит ку (НСЕР) – дов го тер мі но -
вий на ці о наль ний стра те гіч ний до ку мент, що виз на чає роз ви ток чин ни -
ків еко но міч но го і со ці аль но го роз вит ку, ці лей ба жа них сце на рі їв роз -
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вит ку, ін стру мен тів і по лі ти ки для до сяг нен ня цих ці лей, ос нов них нап -
ря мів ді яль нос ті сек тор ної по лі ти ки роз вит ку; виз на чає, ко ор ди нує і
пов’язує прог ра ми роз вит ку в об’єд на ні прог ра ми і фі нан со ву струк ту -
ру; виз на чає прі о ри тет ні зав дан ня дер жа ви що до роз вит ку.

– На ці о наль на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку (НСРР) – дов го тер мі но -
вий на ці о наль ний стра те гіч ний до ку мент, що від по від но до На ці о наль -
ної стра те гії еко но міч но го роз вит ку і На ці о наль но го те ри то рі аль но го
пла ну виз на чає ці лі ре гі о наль но го роз вит ку, ін стру мен ти та по лі ти ку
до сяг нен ня цих ці лей.

– Об лас ті із особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку – як пра ви ло, те ри то рі -
аль но пов’яза ні об лас ті, що вклю ча ють кіль ка му ні ци па лі те тів, які ма -
ють нес при ят ли ві умо ви для роз вит ку і от ри му ють особ ли ву ува гу при
ство рен ні ре гі о наль ної по лі ти ки роз вит ку і пе ред ба чен ні сти му лів
роз вит ку.

II. ЗДІЙСНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Стат тя 5 (ос нов ні до ку мен ти).
(1) Здій снен ня ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки за цим За ко ном ба зу -

єть ся на та ких вза єм но по год же них до ку мен тах: На ці о наль на стра те гія ре гі о -
наль но го роз вит ку; сек тор ні прог ра ми роз вит ку; прог ра ми ре гі о наль но го роз -
вит ку; спіль ні прог ра ми роз вит ку.

(2) До ку мен ти, вка за ні в по пе ред ньо му па раг ра фі, ма ють бу ти пуб ліч но
дос туп ни ми.

Стат тя 6 (На ці о наль на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку).
(1) На ці о наль на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку фор му лює і про по нує

ці лі, по лі ти ку і зав дан ня, виз на че ні в На ці о наль ній стра те гії еко но міч но го роз -
вит ку і На ці о наль но му те ри то рі аль но му пла ні, з точ ки зо ру спри ян ня зба лан -
со ва но му ре гі о наль но му роз вит ку. На ці о наль на стра те гія ре гі о наль но го роз -
вит ку є ос но вою для під го тов ки прог рам ре гі о наль но го роз вит ку і спіль них
прог рам роз вит ку.

(2) Ці лі На ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку прий ма ють ся до
ува ги в сек тор них прог ра мах роз вит ку, за які не суть від по ві даль ність ок ре мі
мі ніс тер ства, і у від по від них на ці о наль них те ри то рі аль них до ку мен тах.

Стат тя 7 (під го тов ка На ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку).
На ці о наль на стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку прий ма єть ся уря дом Сло -

ве нії на про по зи цію мі ніс тер ства, від по ві даль но го за роз ви ток, піс ля по пе ред -
ньо го об го во рен ня На ці о наль них Збо рів і пре зен та ції в На ці о наль ній Ра ді.
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Стат тя 8 (звіт уря до ві).
Мі ніс тер ство, від по ві даль не за роз ви ток, що річ но зві тує пе ред уря дом за

ре а лі за цію ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки.
Стат тя 9 (зві ту ван ня На ці о наль ним Збо рам).
Уряд що річ но зві тує На ці о наль ним Збо рам про ре а лі за ції цьо го За ко ну і

На ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку.
Стат тя 10 (прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку).
(1) Прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку ко ор ди ну ють прог но зи роз вит ку і

зав дан ня дер жа ви та му ні ци па лі те тів у сфе рі еко но міч но го, со ці аль но го, те ри -
то рі аль но го, еко ло гіч но го і куль тур но го роз вит ку в ре гі о нах на під ста ві ана лі зу
об ста вин і прог ре су в ре гі о ні та зва жа ю чи на сек тор ні прог ра ми роз вит ку.

(2) Прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку міс тять стра те гіч ну і ви ко нав чу
час ти ни.

(3) Стра те гіч на час ти на прог рам ре гі о наль но го роз вит ку для об лас ті з
кіль ко ма му ні ци па лі те та ми в од но му або біль ше ре гі о нах.

(4) Стра те гіч на час ти на прог рам ре гі о наль но го роз вит ку вклю чає ана ліз
фак тич них умов і проб лем, уз год жує пе ред ба че ну під го тов ку сек тор них прог -
рам і виз на чає спіль ні ін те ре си ре гі о наль но го роз вит ку, ці лі та орі єн ти ри му ні -
ци па лі те тів.

(5) Ви ко нав ча час ти на прог рам ре гі о наль но го роз вит ку вклю чає про ек ти
роз вит ку ре гі о наль но го або му ні ци паль но го зна чен ня раз ом з ча со вим гра фі ком і
фі нан со вою оцін кою, включ но із заз на чен ням пе ред ба чу ва них дже рел фі нан су -
ван ня й ор га ні за ції, від по ві даль ної за здій снен ня ре гі о наль ної прог ра ми роз вит -
ку. Ви ко нав ча час ти на прог рам ре гі о наль но го роз вит ку та кож вклю чає ін ші фор -
ми за о хо чен ня дер жав них і му ні ци паль них ре гі о наль них прог рам роз вит ку.

(6) Ви ко нав ча час ти на прог рам ре гі о наль но го роз вит ку го ту єть ся для об -
лас тей, які вклю ча ють му ні ци па лі те ти, за лу че ні до їх під го тов ки.

(7) Прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку ба зу ють ся на На ці о наль ній стра те гії
ре гі о наль но го роз вит ку і На ці о наль но му те ри то рі аль но му пла ні.

(8) Мі ністр, від по ві даль ний за роз ви ток, пе ред ба чає мі ні маль ну обов’яз ко -
ву струк ту ру і ме то до ло гію під го тов ки та ви ко нан ня прог рам ре гі о наль но го
роз вит ку і виз на чає ме то ди контр о лю та оцін ки нас лід ків прог рам ре гі о наль -
но го роз вит ку.

Стат тя 11 (під го тов ка прог рам ре гі о наль но го роз вит ку.
(1) На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку ук ла дає ди рек ти ви для

під го тов ки прог рам ре гі о наль но го роз вит ку в рам ках На ці о наль ної стра те гії
ре гі о наль но го роз вит ку.
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(2) Му ні ци па лі те ти в од но му або біль ше ре гі о нах від по ві да ють за під го -
тов ку ре гі о наль ної прог ра ми роз вит ку, при чо му су між ні му ні ци па лі те ти в ре -
гі о ні мо жуть прий ня ти рі шен ня про спів пра цю в під го тов ці ре гі о наль ної прог -
ра ми роз вит ку су сід ньо го ре гі о ну. Рі шен ня про під го тов ку ре гі о наль ної
прог ра ми роз вит ку ух ва лю єть ся му ні ци паль ни ми ра да ми, за лу че ни ми до її під -
го тов ки, та ін ши ми дер жав ни ми і ци віль но)пра во ви ми суб’єк та ми, які ба жа ють
спів пра цю ва ти в під го тов ці ре гі о наль ної прог ра ми роз вит ку.

(3) Ор га ни вла ди та ін ші ор га ні зо ва ні суб’єк ти на на ці о наль но му і міс це -
во му рів ні спів пра цю ють у під го тов ці прог рам ре гі о наль но го роз вит ку. Мі ніс -
тер ства спів пра цю ють у ме жах сво єї від по ві даль нос ті.

(4) Му ні ци па лі те ти до ві ря ють про ве ден ня під го тов ки прог рам ре гі о наль -
но го роз вит ку аген тствам ре гі о наль но го роз вит ку від по від но до Стат ті 17 цьо -
го За ко ну.

(5) Як що му ні ци па лі те ти не зас но ву ють аген тство ре гі о наль но го роз вит -
ку, а під го тов ку прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку пе ред ба чає На ці о наль на
стра те гія ре гі о наль но го роз вит ку, під го тов ку про во дить На ці о наль не аген -
тство ре гі о наль но го роз вит ку від по від но до Стат ті 16 цьо го За ко ну.

(6) Ок ре мі прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку зас то со ву ють ся до му ні ци па -
лі те тів, які бу ли за лу че ні до їх під го тов ки і схва ли ли їх.

Стат тя 12 (став лен ня до те ри то рі аль но го пла ну).
(1) Від по від но до по пе ред ньо го па раг ра фа му ні ци па лі те ти при прий нят ті

рі шен ня про під го тов ку прог ра ми ре гі о наль но го роз вит ку по да ють про по зи цію
мі ніс тро ві, від по ві даль но му за те ри то рі аль не пла ну ван ня, що до під го тов ки від -
по від ної те ри то рі аль ної до ку мен та ції для об лас тей у ме жах їх ньо го ре гі о ну.

(2) Прог ра ма ре гі о наль но го роз вит ку не мо же су пе ре чи ти до ку мен та ції
те ри то рі аль но го пла ну від по від но до по пе ред ньо го па раг ра фа.

Стат тя 13 (спіль ні прог ра ми роз вит ку).
(1) Для ви рі шен ня ок ре мих пи тань, в яких спіль но за ці кав ле ні два або

біль ше му ні ци па лі те тів, особ ли во проб лем, що ма ють від но шен ня до роз вит ку
се ла, бу дів ниц тва гро мад ської ін фрас трук ту ри і за хис ту нав ко лиш ньо го се ре -
до ви ща та при род ної і куль тур ної спад щи ни, му ні ци па лі те ти мо жуть ор га ні зу -
ва ти під го тов ку спіль ної прог ра ми роз вит ку за зміс том і у фор мі, вка за них у
Стат тях 10 і 11 цьо го За ко ну.

(2) Спіль на прог ра ма роз вит ку уз год жу єть ся з прог ра мою ре гі о наль но го
роз вит ку.

(3) Від по від но до пер шо го па раг ра фа ці єї Стат ті му ні ци па лі те ти го ту -
ють раз ом зі спіль ною прог ра мою роз вит ку та кож за галь ні еле мен ти те ри -
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то рі аль но го пла ну, які ма ють від но шен ня до до реч них пи тань спіль них ін -
те ре сів.

(4) Спіль ні прог ра ми роз вит ку ре а лі зу ють ся в рам ках прог рам ре гі о наль -
но го роз вит ку.

III. ОРГАНИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Стат тя 14 (ор га ни ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки).
(1) Від по від но до цьо го За ко ну ор га на ми ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти -

ки є: Ра да з пи тань струк тур ної по лі ти ки; На ці о наль не аген тство ре гі о наль но -
го роз вит ку; Фонд ре гі о наль но го роз вит ку і збе ре жен ня на се ле них пун ктів у
сіль ських міс це вос тях Сло ве нії; аген тства ре гі о наль но го роз вит ку.

(2) Мі ніс тер ства, які пе ред ба ча ють сти му ли для ре гі о наль но го роз вит ку,
теж є ор га на ми ре гі о наль но го роз вит ку.

Стат тя 15 (Ра да з пи тань струк тур ної по лі ти ки).
Ра да з пи тань струк тур ної по лі ти ки (на да лі – Ра да) є уря до вим ко ор ди ну -

ю чим ор га ном, від по ві даль ним за ко ор ди на цію про ек тів до ку мен тів для вті -
лен ня ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки на на ці о наль но му рів ні і для ство -
рен ня і ко ор ди на ції на ці о наль них сти му лів роз вит ку і між на род ної
фі нан со вої до по мо ги.

(2) Чле ни Ра ди є мі ніс тра ми або дер жав ни ми сек ре та ря ми, які від по ві да -
ють за за без пе чен ня сти му лю ван ня зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз вит ку.

(3) Ра ду очо лює мі ністр, від по ві даль ний за роз ви ток. Ад мі ніс тра тив ні і
про фе сій ні пос лу ги на да ють ся Ра ді мі ніс тер ством, від по ві даль ним за роз ви ток.

(4) Більш де таль ні умо ви що до скла ду, ор га ні за ції та ді яль нос ті Ра ди пе -
ред ба чає мі ністр, від по ві даль ний за роз ви ток.

Стат тя 16 (На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку).
(1) На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку є ор га ном мі ніс тер -

ства, від по ві даль но го за роз ви ток.
(2) На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку ви ко нує зав дан ня,

пов’яза ні з на ці о наль ним роз вит ком, кон суль ту ван ням, спри ян ням і ко ор ди ну -
ван ням зад ля зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз вит ку.

(3) На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку го тує про фе сій ну ос -
но ву для ко ор ди ну ван ня сек тор них прог рам роз вит ку і пе ред ба чен ня сти му -
лів ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки різ них мі ніс терств про тя гом про це су
скла дан ня на ці о наль но го бюд же ту. Мі ніс тер ство, від по ві даль не за роз ви ток,
уз год жує цю ро бо ту з мі ніс тер ством, від по ві даль ним за фі нан си, та ін ши ми мі -
ніс тер ства ми.
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(4) При ви ко нан ні сво їх зав дань На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го
роз вит ку контр о лює да ні що до ре гі о наль них сти му лів роз вит ку, зок ре ма да ні
про та ке:

– ви ди сти му лів роз вит ку і ме то ди їх роз по ді лу та ви ко нан ня;
– на да ні сти му ли за фор мою, ме тою, рів нем і міс цез на ход жен ням;
– про ек ти, за я ви та мож ли вос ті для ін вес ту ван ня в роз ви ток;
– кон суль та тив ні ор га ні за ції у сфе рі роз вит ку і ор га ні за ція ро бо ти з про -

су ван ня роз вит ку;
– мож ли вос ті для про фе сій но го нав чан ня.
(5) На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз вит ку та кож оці нює нас лід ки

сти му лю ван ня ре гі о наль но го роз вит ку і на дає свої вис нов ки що до прог рам ре -
гі о наль но го роз вит ку від по від но до Стат ті 10 цьо го За ко ну і спіль них прог рам
роз вит ку від по від но до Стат ті 13 цьо го За ко ну.

(6) У ви ко нан ні сво їх зав дань На ці о наль не аген тство ре гі о наль но го роз -
вит ку вза є мо діє з Фон дом ре гі о наль но го роз вит ку і збе ре жен ня на се ле них
пун ктів у сіль ських міс це вос тях Сло ве нії та з ре гі о наль ни ми аген тства ми роз -
вит ку і ін ши ми від по від ни ми ус та но ва ми зад ля зба лан со ва но го ре гі о наль но го
роз вит ку.

(7) Мі ністр, від по ві даль ний за роз ви ток, пе ред ба чає більш де таль ні ме то -
ди контр о лю і оцін ки сти му лю ван ня ре гі о наль но го роз вит ку.

(8) Мі ністр, від по ві даль ний за роз ви ток, пе ред ба чає більш де таль ні ви мо -
ги до скла ду, ор га ні за ції та зав дань На ці о наль но го аген тства ре гі о наль но го
роз вит ку.

Стат тя 17 (аген тства ре гі о наль но го роз вит ку).
(1) Му ні ци па лі те ти, гро мад ські і ци віль но)пра во ві суб’єк ти мо жуть зас но -

ву ва ти аген тства ре гі о наль но го роз вит ку для під го тов ки прог рам ре гі о наль но -
го роз вит ку та ін ших уз год же них зав дань у сфе рі ре гі о наль ної струк тур ної по -
лі ти ки, зок ре ма для спри ян ня еко но міч но му, со ці аль но му, те ри то рі аль но му та
еко ло гіч но му роз вит ку.

2) Аген тство ре гі о наль но го роз вит ку мо же та кож ви ко ну ва ти зав дан ня у
сфе рі ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки.

(3) Му ні ци па лі те ти мо жуть за контр ак том до ві ря ти ви ко нан ня ре гі о наль -
них зав дань аген тства роз вит ку іс ну ю чій ком па нії або ін шим ор га ні за ці ям.

(4) Мі ністр, від по ві даль ний за роз ви ток, пе ред ба чає більш де таль ні умо ви
ви ко нан ня зав дань аген тства ре гі о наль но го роз вит ку.

Стат тя 18 (Фонд ре гі о наль но го роз вит ку і збе ре жен ня на се ле них пун -
ктів у сіль ських міс це вос тях Сло ве нії).
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(1) Фонд ре гі о наль но го роз вит ку і збе ре жен ня на се ле них пун ктів у сіль -
ських міс це вос тях Сло ве нії є фі нан со вою ор га ні за ці єю, приз на че ною для до -
сяг нен ня дов гот ри ва лих дер жав них ці лей у сфе рі ре гі о наль ної по лі ти ки. Фонд
зби рає і роз по ді ляє кош ти для ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки. Фонд є юри -
дич ною осо бою.

(2) Ста тут Фон ду виз на чає більш де таль ні умо ви ді яль нос ті сто сов но по пе -
ред ньо го па раг ра фа, які Фонд зо бов’яза ний ви ко ну ва ти.

(3) Фонд вза є мо діє з На ці о наль ним аген тством ре гі о наль но го роз вит ку,
Аген тством сіль сько гос по дар ських рин ків і роз вит ку се ла, Сло вен ською кор -
по ра ці єю роз вит ку, ре гі о наль ни ми аген тства ми роз вит ку та ін ши ми ор га ні -
за ці я ми.

IV. НАЦІОНАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНІВ
Стат тя 19 (дже ре ла сти му лю ван ня зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз -

вит ку).
(1) Сти му лю ван ня зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз вит ку Сло ве нії ство рю -

єть ся за ра ху нок ре сур сів, на да них Фон дом ре гі о наль но го роз вит ку і збе ре жен ня
на се ле них пун ктів сіль ських міс це вос тей Сло ве нії та з бюд жет них кош тів мі ніс -
терств, вклю ча ю чи між на род ну фі нан со ву до по мо гу, які спря мо ву ють ся для ре гі -
о наль них прог рам роз вит ку шля хом уз год жен ня.

(2) Уряд виз на чає ре гі о наль ну по лі ти ку в рам ках бюд жет но го ме мо ран -
ду му і за ре ко мен да ці я ми мі ніс терств, від по ві даль них за еко но міч ні від но си -
ни і роз ви ток та фі нан си, виз на чає об ся ги кош тів і ви ди ре гі о наль них сти му -
лів роз вит ку. Ко ли про ек ти фі нан су ють ся та кож за ра ху нок між на род ної
фі нан со вої до по мо ги, від по ві даль не мі ніс тер ство або уряд ко ор ди ну ють фі -
нан су ван ня з різ них фі нан со вих дже рел. Об сяг кош тів, які уряд пе ред ба чає
для ре гі о наль но го сти му лю ван ня роз вит ку в на ці о наль но му бюд же ті від по -
від но до бюд жет но го ме мо ран ду му, не мо же ста но ви ти менш ніж 0,5% ва ло -
во го внут ріш ньо го про дук ту в пер ший бюд жет ний рік, що нас тає піс ля ух ва -
лен ням цьо го За ко ну, і не менш ніж 1,0% ва ло во го внут ріш ньо го про дук ту у
ко жен нас туп ний рік.

(3) На ці о наль не ре гі о наль не сти му лю ван ня від по від но до по пе ред ньо го
па раг ра фа пе ред ба ча єть ся для та ких прі о ри те тів:

– ре гі о ни або час ти ни ре гі о нів, де ва ло вий внут ріш ній про дукт на ду шу
на се лен ня або рі вень без ро біт тя від хи ля ють ся від се ред ніх по каз ни ків
дер жа ви більш ніж на 20%;

– об лас ті з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку.
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Стат тя 20 (роз по діл сти му лів).
(1) Від по від но до по пе ред ньо го па раг ра фа сти му ли роз по ді ля ють ся се ред му -

ні ци па лі те тів, юри дич них та фі зич них осіб. Сти му ли ви но сять ся на від кри ті тен де -
ри на під ста ві ре гі о наль ної прог ра ми роз вит ку або спіль ної прог ра ми роз вит ку.

(2) Сти му ли для об лас тей із особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку мо жуть роз -
по ді ля ти ся се ред му ні ци па лі те тів, які під го ту ва ли прог ра ми і ви но сять їх на від -
кри ті тен де ри, а та кож для під го тов ки прог рам, зок ре ма для під го тов ки від по від -
ної до ку мен та ції для ви ко нав чої час ти ни ре гі о наль ної прог ра ми роз вит ку.

(3) Де таль ні ші умо ви і кри те рії роз по ді лу сти му лів зба лан со ва но го ре гі о -
наль но го роз вит ку виз на ча ють ся уря дом на про по зи цію мі ніс тер ства, від по ві -
даль но го за роз ви ток.

Стат тя 21 (ці лі і фор ми сти му лю ван ня).
(1) Сти му ли для зба лан со ва но го ре гі о наль но го роз вит ку на да ють ся від по -

від но до пра вил на дан ня дер жав ної до по мо ги і по ло жень про фі нан су ван ня
му ні ци па лі те тів для:

– під при єм ниць ких ін вес ти цій;
– по точ ної ді яль нос ті ком па ній;
– рес трук ту ри за ції еко но мі ки;
– нав чан ня пер со на лу для ви ко нан ня ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки.
(2) Сти му ли на да ють ся в та ких фор мах:
– суб си дії;
– по зи ки з низь ки ми від сот ка ми;
– га ран тії;
– звіль нен ня від опо дат ку ван ня і по дат ко ві скид ки, які виз на ча ють ся по -

ло жен ня ми про опо дат ку ван ня;
– ка пі та лов кла ден ня;
– пе ре да ча дер жав но го май на ке рів ниц тву дер жав них фон дів з ме тою 

йо го ін вес ту ван ня в ре гі о наль ні про ек ти роз вит ку;
– на дан ня ста ту су еко но міч ної зо ни;
– на дан ня ста ту су ре гі о ну, де за о хо чу єть ся пра цев лаш ту ван ня;
– пе ре да ча дер жав но го май на міс це вим гро ма дам у влас ність або уп рав -

лін ня для йо го ви ко рис тан ня для ці лей роз вит ку.

V. ОБЛАСТІ З ОСОБЛИВИМИ ПРОБЛЕМАМИ РОЗВИТКУ
Стат тя 22 (об лас ті з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку).
(1) Ре гі о наль на по лі ти ка роз вит ку в об лас тях з особ ли ви ми проб ле ма ми

роз вит ку по вин на спри я ти та ким ці лям:
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– ско ро чен ня від мін нос тей у рів ні роз вит ку цих об лас тей по рів ня но з се -
ред ні ми по каз ни ка ми у дер жа ві;

– під ви щен ня за галь но го рів ня роз вит ку;
– ви рі шен ня струк тур них проб лем і зни жен ня рів ня без ро біт тя;
– за по бі ган ня нес при ят ли вим де мог ра фіч ним тен ден ці ям, зок ре ма у при -

кор дон них об лас тях і об лас тях з об ме же ним по тен ці а лом роз вит ку.
(2) Об лас ті з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку вклю ча ють:
– еко но міч но слаб кі об лас ті;
– об лас ті із струк тур ни ми проб ле ма ми і ви со ким рів нем без ро біт тя;
– при кор дон ні об лас ті з об ме же ним роз вит ком і об лас ті з об ме же ним по -

тен ці а лом.
Стат тя 23 (кри те рії виз на чен ня об лас тей з особ ли ви ми проб ле ма ми

роз вит ку).
(1) Об лас ті з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку виз на ча ють ся за до по мо -

гою різ них ін ди ка то рів, вклю ча ю чи ком плекс різ них ви дів ін ди ка то рів для
місь ких і сіль ських міс це вос тей. Рі вень де та лі за ції виз на че них ха рак те рис тик
ок ре мої проб ле ми роз вит ку є од ним з кри те рі їв для на дан ня ста ту су об лас ті з
особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку.

(2) Об лас ті з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку виз на ча ють ся на під ста ві
та ких кри те рі їв:

1. Для еко но міч но слаб ких об лас тей або му ні ци па лі те тів:
– опо дат ко ва ні ва ло ві при бут ки на ду шу на се лен ня в му ні ци па лі те ті є

мен ши ми або до рів ню ють 80 від сот кам се ред ньої ве ли чи ни у дер жа ві;
– змен шен ня кіль кос ті на се лен ня.
2. Для об лас ті або му ні ци па лі те ту із струк тур ни ми проб ле ма ми і ви со ким

рів нем без ро біт тя:
– за ре єс тро ва ний рі вень без ро біт тя в му ні ци па лі те ті пе ре ви щує се ред ній

по каз ник у дер жа ві більш ніж на 20%;
– час тка сіль сько го на се лен ня пе ре ви щує се ред ню ве ли чи ну у дер жа ві

більш ніж на 20%.
3. Для об лас тей з об ме же ним роз вит ком і об ме же ним по тен ці а лом:
– час тка об лас ті му ні ци па лі те ту з об ме же ним по тен ці а лом і змен шен ням

кіль кос ті на се лен ня;
– час тка об лас ті му ні ци па лі те ту у при кор дон ній сму зі від нос но всі єї те -

ри то рії му ні ци па лі те ту і змен шен ня кіль кос ті на се лен ня в му ні ци па -
лі те ті.
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Стат тя 24 (ука зи уря ду).
(1) Уряд виз на чає сво їм ука зом зна чен ня кри те рі їв від по від но до по пе ред -

ньої Стат ті і виз на чає ті му ні ци па лі те ти, що від по ві да ють ок ре мим гру пам об -
лас тей з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку.

(2) Мі ніс тер ство, від по ві даль не за роз ви ток, або На ці о наль не аген тство
ре гі о наль но го роз вит ку здій сню ють мо ні то ринг да них що до кри те рі їв, вка за -
них у по пе ред ній Стат ті, і зві ту ють пе ред уря дом.

VI. ПЕРЕХІДНІ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стат тя 25 (нор ма тив ні по ло жен ня уря ду).
(1) Про тя гом шес ти мі ся ців піс ля на бут тя чин нос ті цим За ко ном уряд:
1. Ство рює Ра ду струк тур ної по лі ти ки (Стат тя 15).
2. Схва лює указ про виз на чен ня кри те рі їв від по від но до Стат ті 24 цьо го

За ко ну і виз на чає му ні ци па лі те ти, які від по ві да ють цим кри те рі ям.
3. Схва лює указ про де таль ні умо ви і кри те рії сти му лю ван ня зба лан со ва -

но го ре гі о наль но го роз вит ку і про фор ми та ко го сти му лю ван ня (Стат ті 20 і 21).
(2) Про тя гом ро ку піс ля на бут тя чин нос ті цим За ко ном уряд ух ва лює На -

ці о наль ну стра те гію ре гі о наль но го роз вит ку.
Стат тя 26 (нор ма тив ні по ло жен ня мі ніс тер ства).
Про тя гом п’яти мі ся ців піс ля на бут тя чин нос ті цим За ко ном мі ністр, від по -

ві даль ний за роз ви ток, виз на чає:
1. Мі ні маль ну обов’яз ко ву струк ту ру і ме то до ло гію під го тов ки прог ра ми

ре гі о наль но го роз вит ку (Стат тя 10).
2. Ме то ди контр о лю і оцін ки ре гі о наль них сти му лів роз вит ку (Стат тя 16).
3. Умо ви, які по вин но ви ко ну ва ти аген тство ре гі о наль но го роз вит ку від -

по від но до па раг ра фа 5 Стат ті 17 цьо го За ко ну.
Стат тя 27 (виз на чен ня про він цій).
(1) Піс ля їх виз на чен ня про він ції ста ють фун кці о наль ни ми те ри то рі аль -

ни ми оди ни ця ми для ви ко нан ня ре гі о наль ної струк тур ної по лі ти ки і для виз -
на чен ня об лас тей з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку, при чо му бе реть ся до
ува ги указ уря ду від по від но до Стат ті 24 цьо го За ко ну сто сов но об лас тей, що
та ким чи ном виз на че ні у цьо му ука зі і від по ві да ють прий ня тим кри те рі ям. Їх
ска су ван ня має бу ти пов’яза не із за до во лен ням кри те рі їв цьо го ука зу.

(2) Як кри те рій для виз на чен ня об лас тей з особ ли ви ми проб ле ма ми роз -
вит ку піс ля виз на чен ня про він цій зас то со ву єть ся по каз ник ва ло во го внут ріш -
ньо го про дук ту на ду шу на се лен ня, ку пі вель на спро мож ність, рі вень без ро біт -
тя в про він ції та ін ші ін ди ка то ри роз вит ку Сло ве нії.
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(3) До виз на чен ня про він цій обґрун то ва но зас то со ву ють ся ста тис тич ні
ре гі о ни.

Стат тя 28 (тим ча со ве ви ко рис тан ня).
До ча су ух ва лен ня прог рам ре гі о наль но го роз вит ку, але не піз ні ше ніж

че рез один рік піс ля ух ва лен ня На ці о наль ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку
для виз на чен ня об лас тей з особ ли ви ми проб ле ма ми роз вит ку зас то со ву ють ся
умо ви і кри те рії За ко ну про спри ян ня роз вит ку ре гі о нів з де мог ра фіч ни ми заг -
ро за ми (Ur. l. RS, 48/90, 12/92).

Стат тя 29 (ска су ван ня чин нос ті).
У день на бут тя чин нос ті цим За ко ном при пи ня ють чин ність За кон про

спри ян ня роз вит ку ре гі о нів з де мог ра фіч ни ми заг ро за ми (Ur. l. RS, 48/90,
12/92) і Стат тя 13 За ко ну про ви ко рис тан ня кош тів, от ри ма них від над ход жень
від по від но до За ко ну про змі ну влас нос ті ком па ній (Ur. l. RS, 45/95).

Стат тя 30 (чин ність За ко ну).
Цей За кон всту пає в си лу че рез 15 днів піс ля йо го опуб лі ку ван ня в «Офі -

цій ній га зе ті» Рес пуб лі ки Сло ве нія (ОГРС).
№ 002=01/90=4/74

Люб ля на, 16 лип ня 1999 ро ку
Пре зи дент На ці о наль них Збо рів Рес пуб лі ки Сло ве нії

Янеж По доб нік.

За кон про гро мад ські ро бо ти та еко но міч ний 
роз ви ток від 1965 р. зі змі на ми і до пов нен ня ми

(«PWEDA») та з ком плек сни ми до пов нен ня ми, вне -
се ни ми За ко ном про пе ре роз по діл 

пов но ва жень Уп рав лін ня еко но міч но го роз вит ку
від 2004 р.13
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13 Гро мад ський за кон № 108=373, 118 Stat. 1756 (від 27 жов тня 2004 р.). PWEDA офі цій но ко -
ди фі ко ва ний у па раг ра фі 3121 та нас туп них па раг ра фах роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США. Цей
текст PWEDA є ро бо чим про дук том Уп рав лін ня еко но міч но го роз вит ку (EDA) і на да єть ся тіль -
ки для ці лей зруч нос ті. На цей до ку мент не слід пок ла да ти ся, і EDA не не се від по ві даль нос ті ні
за які по мил ки або про пу щен ня в ньо му. Офі цій не ви дан ня PWEDA міс тить ся у Зво ді за ко нів
США, який пуб лі ку єть ся Уп рав лін ням уря до во го дру ку.
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СТАТТЯ 1. КОРОТКЕ НАЙМЕНУВАННЯ; ЗМІСТ (§ 3121, при міт ка, роз ді -
лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) КОРОТКЕ НАЙМЕНУВАННЯ. – На цей За кон мож на по си ла ти ся як на
«За кон про гро мад ські ро бо ти та еко но міч ний роз ви ток від 1965 р.»

(б) ЗМІСТ. – Зміст цьо го За ко ну є та ким:
Стат тя 1. Ко рот ке най ме ну ван ня; зміст.
Стат тя 2. Вис но вок та за я ви.
Стат тя 3. Тер мі но ло гія.
РОЗДІЛ І – СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ПАРТНЕРСТВ ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ
Стат тя 101. Зас ну ван ня пар тнерств еко но міч но го роз вит ку.
Стат тя 102. Спів пра ця фе де раль них ві домств.
Стат тя 103. Ко ор ди на ція.
РОЗДІЛ ІІ – СУБСИДІЇ НА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Стат тя 201. Суб си дії на гро мад ські ро бо ти та еко но міч ний роз ви ток.
Стат тя 202. Зак рит тя та пе реп ро фі лю ван ня баз.
Стат тя 203. Суб си дії на пла ну ван ня та на ад мі ніс тра тив ні ви дат ки.
Стат тя 204. Роз по діл вит рат.
Стат тя 205. До дат ко ві суб си дії.
Стат тя 206. По ло жен ня що до від нос них пот реб та роз по ді лу кош тів.
Стат тя 207. Суб си дії на під го тов ку кад рів, про ве ден ня дос лід ниць ких ро -

біт та тех ніч ну до по мо гу.
Стат тя 208. [Ска со ва но]
Стат тя 209. Суб си дії на еко но міч не прис то су ван ня.
Стат тя 210. Змі на об ста вин про ек ту.
Стат тя 211. Ви ко рис тан ня кош тів на бу дів ниц тво об’єк тів зап ро ек то ва ної

вар тос ті.
Стат тя 212. Зві ти одер жу ва чів.
Стат тя 213. За бо ро на ви ко рис то ву ва ти кош ти на оп ла ту пос луг ад во ка та

та кон суль тан та.
Стат тя 214. Те ри то рії особ ли во го впли ву.
Стат тя 215. Пре мії за ре зуль та та ми ро бо ти.
Стат тя 216. Пла но ві пре мії за ре зуль та та ми ро бо ти.
Стат тя 217. Пря ме вит ра чан ня або пе ре роз по діл кош тів одер жу ва чем.
Стат тя 218. Де мон стра цій на прог ра ма «Яс кра ві по ля».
РОЗДІЛ ІІІ – ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ ДОБОРУ; СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНО-

ГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
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Стат тя 301. Від по від ність те ри то рій кри те рі ям до бо ру.
Стат тя 302. Стра те гії ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку.
РОЗДІЛ ІV – РАЙОНИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Стат тя 401. Вста нов лен ня ра йо нів еко но міч но го роз вит ку.
Стат тя 402. Ска су ван ня або мо ди фі ка ція ста ту су ра йо нів еко но міч но го

роз вит ку.
Стат тя 403. [Ска со ва но]
Стат тя 404. На дан ня стра те гій ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку Ре гі -

о наль ним ко мі сі ям.
Стат тя 405. До по мо га час ти нам ра йо нів еко но міч но го роз вит ку, що роз та -

шо ва ні за ме жа ми те ри то рій, які від по ві да ють кри те рі ям до бо ру.
РОЗДІЛ V – УПРАВЛІННЯ
Стат тя 501. По міч ник Мі ніс тра з пи тань еко но міч но го роз вит ку.
Стат тя 502. Ін фор ма цій ний центр з пи тань еко но міч но го роз вит ку.
Стат тя 503. Кон суль ту ван ня з ін ши ми осо ба ми та ор га ні за ці я ми.
Стат тя 504. Уп рав лін ня, ді яль ність та об слу го ву ван ня.
Стат тя 505. [Ска со ва но]
Стат тя 506. Оцін ка ро бо ти одер жу ва чів суб си дій.
Стат тя 507. По ві дом лен ня про ре ор га ні за цію.
РОЗДІЛ VІ – ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Стат тя 601. Пов но ва жен ня Мі ніс тра.
Стат тя 602. Збе ре жен ня нор ма ти вів.
Стат тя 603. Річ ний звіт Кон гре су.
Стат тя 604. Де ле гу ван ня фун кцій та пе ре да ча кош тів між фе де раль ни ми

ві дом ства ми.
Стат тя 605. Штраф ні сан кції.
Стат тя 606. Най ман ня упов но ва же них із про су ван ня про ек ту та служ бов -

ців з ад мі ніс тра тив ни ми фун кці я ми.
Стат тя 607. Ве ден ня пе ре лі ку зат вер дже них за я вок на одер жан ня фі нан -

со вої до по мо ги та гро мад ський контр оль за та ким пе ре лі ком.
Стат тя 608. Об лі ко ві до ку мен ти та ау ди тор ські пе ре вір ки.
Стат тя 609. Зв’язок із на дан ням до по мо ги за ін шим за ко ном.
Стат тя 610. Прий нят тя пос від чень за яв ни ків.
Стат тя 611. Звіт про пе реп ла ну ван ня і но ву за бу до ву ста рих про мис ло вих

ра йо нів.
Стат тя 612. Зас те ре жен ня.
РОЗДІЛ VІІ – ФІНАНСУВАННЯ
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Стат тя 701. За галь на сан кція на асиг ну ван ня.
Стат тя 702. Сан кція на асиг ну ван ня кош тів на за хо ди з обо рон ної кон вер сії.
Стат тя 703. Сан кція на асиг ну ван ня кош тів на по до лан ня еко но міч них

нас лід ків ка тас троф.
Стат тя 704. Фі нан су ван ня суб си дій на пла ну ван ня та на ад мі ніс тра тив ні

ви дат ки.

СТАТТЯ 2. ВИСНОВОК ТА ЗАЯВИ (§ 3121 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)
(а) ВИСНОВОК. – Кон грес дій шов та ко го вис нов ку:
(1) у Спо лу че них Шта тах ще за ли ша ють ся те ри то рії, які страж да ють від

хро ніч но ви со ко го рів ня без ро біт тя, не пов ної зай ня тос ті, не га тив но го саль до
міг ра ції та низь ких до хо дів на ду шу на се лен ня, а та кож те ри то рії, які пе ре жи -
ва ють рап то ві гли бо кі еко но міч ні роз ла ди, вик ли ка ні струк тур ни ми еко но міч -
ни ми змі на ми, змі на ми у струк ту рі тор гів лі, де я ки ми ді я ми фе де раль ної вла ди
(в т.ч. ви мо га ми до ста ну дов кіл ля, що приз во дять до згор тан ня ви дів еко но -
міч ної ді яль нос ті в цій міс це вос ті), та сти хій ни ми ли ха ми;

(2) еко но міч ний роз ви ток у Спо лу че них Шта тах, міс тах та сіль ській міс це -
вос ті США пов’яза ний із роз ши рен ням еко но міч них мож ли вос тей, роз ши рен -
ням віль но го під при єм ниц тва че рез ко мер цій ну ді яль ність, роз вит ком та зміц -
нен ням гро мад ської ін фрас трук ту ри та ство рен ням спри ят ли во го клі ма ту для
ство рен ня ро бо чих місць і роз вит ку біз не су;

(3) ме тою фе де раль них прог рам еко но міч но го роз вит ку є під ви щен ня
жит тє во го рів ня всіх гро ма дян, доб ро бу ту та за галь них тем пів роз вит ку еко но -
мі ки шля хом за о хо чен ня гро мад до роз бу до ви більш кон ку рен тос про мож ної та
ди вер си фі ко ва ної еко но міч ної ба зи за до по мо гою та ких за со бів:

(А) ство рен ня ото чен ня, спри ят ли во го для еко но міч ної ді яль нос ті, зав дя -
ки роз вит ку та зміц нен ню гро мад ської ін фрас трук ту ри;

(Б) спри ян ня ство рен ню ро бо чих місць зав дя ки ак ти ві за ції ін но ва цій ної
ді яль нос ті та під при єм ниц тва і під ви щен ню про дук тив нос ті пра ці;

(В) під три ман ня міс це вих та ре гі о наль них гро мад, що страж да ють від хро -
ніч но ви со ко го рів ня без ро біт тя та низь ких до хо дів на ду шу на се лен ня, в от ри -
ман ні мож ли вос тей для роз вит ку при ват но го біз не су та за лу чен ня біль ших об -
ся гів при ват них ка пі таль них ін вес ти цій;

(4) у той час як еко но міч ний роз ви ток є за сво єю при ро дою міс це -
вим про це сом, фе де раль ний уряд має пра цю ва ти в пар тнер стві з дер жав -
ни ми та при ват ни ми ор га ні за ці я ми на рів ні Шта ту, ре гі о ну, пле ме ні та
міс це ви ми ор га ні за ці я ми для то го, щоб діс та ти най біль шу ко ристь із на -
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яв них ре сур сів та на да ти мож ли вос ті ре гі о нам, гро ма дам і гро ма дя нам
бра ти більш ак тив ну участь у вті лен ні «аме ри кан ської мрії» та у спра ві
проц ві тан ня кра ї ни;

(5) для то го, щоб за по біг ти дуб лю ван ню зу силь і до сяг ти знач них та три -
ва лих ре зуль та тів, за хо ди що до еко но міч но го роз вит ку, які вжи ва ють ся на рів -
ні кра ї ни, Шта ту, пле ме ні та міс це вос ті, ма ють ха рак те ри зу ва ти ся чіт кою зо се -
ред же ніс тю на кон крет ній ме ті, дос ко на лою ко ор ди на ці єю, ком плек сним
під хо дом та спро ще ни ми і пос лі дов ни ми ви мо га ми;

(6) ро бо та фе де раль но го уря ду над розв’язан ням пи тань еко но міч но го
роз вит ку бу де більш ефек тив ною, як що во на ско ор ди но ва на та пов’яза на з
прог ра ма ми Спо лу че них Шта тів у сфе рі ко мер цій ної ді яль нос ті, ін вес ту вань у
ро бо чу си лу, тран спор ту та тех но ло гій.

(б) ЗАЯВИ. – З ме тою спри ян ня ди на міч но му роз вит ку міц ної еко но мі ки
по всіх Спо лу че них Шта тах Кон грес за яв ляє та ке:

(1) до по мо га за цим За ко ном має на да ва ти ся як гро ма дам, що страж да ють
від проб лем, ха рак тер них для сіль ської міс це вос ті, так і тим, на яких поз на ча -
єть ся не га тив ний вплив ур ба ні за ції;

(2) міс це ві гро ма ди ма ють пра цю ва ти в пар тнер стві із су сід ні ми гро ма -
да ми, Шта та ми, ін ді ан ськи ми пле ме на ми та фе де раль ним уря дом над під ви -
щен ням спро мож нос ті міс це вих гро мад роз роб ля ти та ви ко ну ва ти стра те гії
ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку, спря мо ва ні на ви хід з еко но міч ної
скру ти та під ви щен ня кон ку рен тос про мож нос ті в кон тек сті гло баль ної еко -
но мі ки;

(3) не за леж но від то го, чи пе ре бу ва ють гро ма ди в дов гот ри ва лій скру ті,
чи пе ре жи ва ють рап то вий роз лад, їх тре ба за о хо чу ва ти до під трим ки під при -
єм ниц тва, зав дя ки чо му мож на ско рис та ти ся мож ли вос тя ми роз вит ку, які від -
кри ва ють но ві тех но ло гії та роз ши рен ня но вих гло баль них рин ків;

(4) до по мо га за цим За ко ном має на да ва ти ся з ме тою спри ян ня пов тор но -
му про дук тив но му ви ко рис тан ню за нед ба них про мис ло вих об’єк тів та пе ре)
п ла ну ван ню і но вій за бу до ві ста рих про мис ло вих ра йо нів.

СТАТТЯ 3. ТЕРМІНОЛОГІЯ (§ 3122 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)
У цьо му За ко ні:
(1) СТРАТЕГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ оз на чає стра те -

гію ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку, зат вер дже ну Мі ніс тром на під ста ві
стат ті 302;

(2) МІНІСТЕРСТВО оз на чає Мі ніс тер ство тор гів лі;
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(3) РАЙОН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ –
(А) ВЗАГАЛІ тер мін «ра йон еко но міч но го роз вит ку» оз на чає будь)яку те -

ри то рію у Спо лу че них Шта тах,
(і) яка скла да єть ся з те ри то рій, опи са них у стат ті 301(а), та, при пот ре бі,

су сід ніх ок руг чи гро мад;
(іі) і якій Мі ніс тром на да но ста тус ра йо ну еко но міч но го роз вит ку на під -

ста ві стат ті 401.
(Б) ВКЛЮЧЕННЯ – тер мін «ра йон еко но міч но го роз вит ку» вклю чає

будь)який ра йон еко но міч но го роз вит ку, яко му бу ло на да но цей ста тус Мі ніс -
тром на під ста ві стат ті 403 (до да ти на бут тя чин нос ті За ко ном про ре фор му -
ван ня Уп рав лін ня еко но міч но го роз вит ку від 1998 р.).

(4) ОДЕРЖУВАЧ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ –
А) ВЗАГАЛІ тер мін «одер жу вач, який від по ві дає кри те рі ям» оз на чає:
(і) ра йон еко но міч но го роз вит ку;
(іі) ін ді ан ське плем’я;
(ііі) Штат;
(іv) міс то чи ін ша ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль на оди ни ця в рам ках Шта -

ту, в т. ч. оди ни ця особ ли во го приз на чен ня Шта ту або міс це во го са мов ря ду -
ван ня, яка бе ре участь у за хо дах що до еко но міч но го або ін фрас трук тур но го
роз вит ку, або кон сор ці ум ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль них оди ниць;

(v) ви щий нав чаль ний зак лад або кон сор ці ум ви щих нав чаль них зак ла дів;
(vі) дер жав на або при ват на неп ри бут ко ва ор га ні за ція або асо ці а ція, яка

спів пра цює з по са до ви ми осо ба ми ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль ної оди ни ці в
рам ках Шта ту.

(Б) СУБСИДІЇ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ, ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ
РОБІТ ТА ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ – При на дан ні суб си дій на під ста ві стат ті 207,
тер мін «одер жу вач, який від по ві дає кри те рі ям» вклю чає та кож при ват них осіб
та ор га ні за ції, що зай ма ють ся при бут ко вою ді яль ніс тю.

(5) ФЕДЕРАЛЬНЕ ВІДОМСТВО оз на чає мі ніс тер ство, ві дом ство або фе де -
раль не по се ред ниць ке аген тство Спо лу че них Шта тів.

(6) СУБСИДІЯ. – Тер мін «суб си дія» пе ред ба чає ко о пе ра тив ний до го вір (в
ме жах зна чен ня, вик ла де но го у гла ві 63 роз ді лу 31 Зво ду за ко нів США).

(7) ІНДІАНСЬКЕ ПЛЕМ’Я оз на чає будь)яке ін ді ан ське плем’я, гру пу, на род -
ність, се ли ще або ін шу ор га ні зо ва ну гру пу чи гро ма ду, у т.ч. будь)яке се ли ще
ко рін них жи те лів Аляс ки або Ре гі о наль ну кор по ра цію (виз на че ні або вста нов -
ле ні за За ко ном про вре гу лю ван ня зе мель них по зо вів ко рін них жи те лів Аляс -
ки (§ 1601 і да лі роз ді лу 43 Зво ду за ко нів США)), які виз на ні ти ми, що від по ві -
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да ють кри те рі ям спе ці аль них прог рам і пос луг, які ре а лі зу ють ся Спо лу че ни ми
Шта та ми для ін ді ан ців від по від но до їх ньо го ста ту су як ін ді ан ців.

(8) РЕГІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ оз на ча ють:
(А) Ап па лач ська ре гі о наль на ко мі сія, зас но ва на згід но з по ло жен ня ми

гла ви 143 роз ді лу 40 Зво ду за ко нів США;
(Б) Ре гі о наль не уп рав лін ня Дель ти, зас но ва не згід но з по ло жен ня ми під -

роз ді лу F Об’єд на но го за ко ну про роз ви ток фер мер ства та сіль ської міс це вос ті
(п. 2009аа і да лі роз ді лу 7 Зво ду за ко нів США);

(В) Ко мі сія На ці о наль но го пар ку «Де на лі», зас но ва на за За ко ном про Ко -
мі сію «Де на лі» від 1998 р. (п. 3121, при міт ка, роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США, 
112 Stat. 2681)637 і да лі);

(Г) Ре гі о наль не уп рав лін ня пів ніч ної час ти ни Ве ли ких рів нин, зас но ва не
згід но з по ло жен ня ми під роз ді лу G Об’єд на но го за ко ну про роз ви ток фер мер -
ства та сіль ської міс це вос ті (п. 2009bb і да лі роз ді лу 7 Зво ду за ко нів США).

(9) МІНІСТР – мі ністр тор гів лі.
(10) ШТАТ оз на чає будь)який штат США, фе де раль ний ок руг Ко лум бія,

Спів друж ність Пу ер то)Рі ко, Вір гін ські ос тро ви, Гу ам, Схід не Са моа, Спів друж -
ність Пів ніч них Ма рі ан ських ос тро вів, Рес пуб лі ку Мар ша ло ві Ос тро ви, Фе де ра -
тив ні Шта ти Мік ро не зії та Рес пуб лі ку Па лау.

(11) СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ оз на ча ють усі Шта ти.
(12) УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЦЕНТР оз на чає ви щий нав чаль ний зак лад або

кон сор ці ум ви щих нав чаль них зак ла дів, зас но ва них у фор мі Уні вер си тет сько го
цен тру еко но міч но го роз вит ку згід но з по ло жен ня ми стат ті 207(а)(2)(Г) цьо го
За ко ну.

РОЗДІЛ І – СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ПАРТНЕРСТВ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СТАТТЯ 101. ЗАСНУВАННЯ ПАРТНЕРСТВ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ (§ 3131 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – При на дан ні до по мо ги на під ста ві цьо го роз ді лу
Мі ністр спів пра цює зі Шта та ми та з ін ши ми ут во рен ня ми, за без пе чу ю чи, щоб по -
год же ні із за галь но на ці о наль ни ми зав дан ня ми фе де раль ні прог ра ми бу ли су міс -
ни ми із зав дан ня ми пла нів еко но міч но го роз вит ку і стра те гій ком плек сно го еко -
но міч но го роз вит ку Шта ту, ре гі о ну, міс це вос ті та спри я ли їх ви ко нан ню.

(б) ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА. – Мі ністр мо же на да ва ти Шта там, ад мі ніс тра тив -
но)те ри то рі аль ним оди ни цям у рам ках Шта тів, ре гі о наль ним ор га ні за ці ям у
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рам ках Шта тів (у то му чис лі між штат ним), ре гі о наль ним об’єд нан ням Шта тів
та неп ри бут ко вим ор га ні за ці ям та ку тех ніч ну до по мо гу, яку він вва жає адек -
ват ною для до сяг нен ня та ких ці лей:

(1) пом’як шен ня еко но міч ної кри зи;
(2) за о хо чен ня та під трим ка про ек тів спів пра ці дер жав но го і при ват но го

сек то рів з ме тою фор му ван ня та вдос ко на лен ня стра те гій еко но міч но го роз -
вит ку, спря мо ва них на під трим ку і сти му лю ван ня еко но міч но го роз вит ку по
всіх Спо лу че них Шта тах;

(3) сти му лю ван ня ін вес ти цій в ін фрас трук ту ру та тех но ло гіч ні по туж нос -
ті, які до по мо жуть не від ста ва ти від швид ких змін у гло баль ній еко но мі ці.

(в) МІЖУРЯДОВИЙ РОЗГЛЯД. – Мі ністр має оп ри люд ни ти по ло жен ня,
згід но з яки ми від по від ним ор га нам Шта тів та ін ших міс це вос тей за без пе чу -
ють ся не об хід ні мож ли вос ті роз гля да ти про ек ти, зап ро по но ва ні на під ста ві
цьо го роз ді лу і ква лі фі ко ва ні Мі ніс тром як та кі, що мо жуть ма ти знач ний без -
по се ред ній вплив на еко но мі ку те ри то рії, та на да ва ти ко мен та рі що до та ких
про ек тів.

(г) УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ. –
(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр мо же ук лас ти уго ду про спів пра цю з

будь)яки ми дво ма чи біль ше ніж дво ма Шта та ми або з ор га ні за ці єю, до якої
вхо дить два Шта ти чи біль ше, з ме тою під трим ки ефек тив но го еко но міч но го
роз вит ку.

(2) УЧАСТЬ. – У кож ній уго ді про спів пра цю ма ють на да ва ти ся від по від ні
умо ви для учас ті ін ших уря до вих та не у ря до вих ор га ні за цій, які пред став ля ють
важ ли ві ін те ре си та точ ки зо ру, пов’яза ні з еко но міч ним роз вит ком те ри то рії.

СТАТТЯ 102. СПІВПРАЦЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ ВІДОМСТВ (§ 3132 роз -
ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

Згід но з від по від ни ми за ко на ми та за леж но від на яв нос ті асиг ну вань, кож -
не фе де раль не ві дом ство має ре а лі зо ву ва ти свої пов но ва жен ня і ви ко ну ва ти
свої обов’яз ки і фун кції та спів пра цю ва ти з Мі ніс тром та ким чи ном, щоб до по -
ма га ти Мі ніс тро ві ви ко ну ва ти по ло жен ня цьо го роз ді лу.

СТАТТЯ 103. КООРДИНАЦІЯ (§ 3133 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)
(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр уз год жує ро бо ту, пов’яза ну з роз -

роб лен ням та ви ко нан ням стра те гій ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку на
під ста ві цьо го За ко ну, з фе де раль ни ми ві дом ства ми, які ви ко ну ють ін ші фе де -
раль ні прог ра ми, Шта та ми, ра йо на ми еко но міч но го роз вит ку, ін ді ан ськи ми

141



пле ме на ми та ін ши ми від по від ни ми ор га ні за ці я ми, що зай ма ють ся пла ну ван -
ням і роз вит ком.

(б) ЗАСІДАННЯ. – На ви ко нан ня ви мог п. (а) ці єї стат ті та з будь)якою ін -
шою ціл лю, пов’яза ною із за хо да ми що до еко но міч но го роз вит ку, Мі ністр мо же
скли ка ти за сі дан ня за учас тю фе де раль них ві домств, ор га нів міс це во го са мов -
ря ду ван ня Шта тів та ін ших ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль них оди ниць, ін ді ан -
ських пле мен та ін ших від по від них ор га ні за цій, що зай ма ють ся пла ну ван ням і
роз вит ком.

РОЗДІЛ ІІ – СУБСИДІЇ НА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ТА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СТАТТЯ 201. СУБСИДІЇ НА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ТА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК (§ 3141 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За по дан ням одер жу ва ча, який від по ві дає
кри те рі ям, Мі ністр мо же приз на чи ти суб си дії на та кі ці лі:

(1) прид бан ня або за бу до ву зем лі та бла го ус трій для ви ко рис тан ня гро -
мад ських ро біт, ко му наль них пос луг або об’єк та роз вит ку;

(2) прид бан ня, про ек ту ван ня, бу дів ниц тво, ре кон струк цію, пе реп ла ну ван -
ня, роз ши рен ня або вдос ко на лен ня та ко го об’єк та, в т.ч. на від по від ну тех ні ку
та об лад нан ня.

(б) КРИТЕРІЇ НАДАННЯ СУБСИДІЇ. – Мі ністр мо же приз на чи ти суб си дію на
під ста ві ці єї стат ті тіль ки, як що він вста но вить від по від ність та ким ви мо гам:

(1) без по се ред ньо чи по біч но, про ект, для ви ко нан ня яко го на да но за яв ку
на от ри ман ня суб си дії,

(А) має роз ши рю ва ти мож ли вос ті ус піш но го ство рен ня або на ро щу ван ня
по туж нос тей про мис ло вих або тор го вель них під при ємств або ус та но вок на те -
ри то рії, де він ви ко ну єть ся чи бу де ви ко ну ва ти ся;

(Б) має до по ма га ти у ство рен ні до дат ко вих дов гос тро ко вих ро бо чих місць
на цій те ри то рії; або

(В) має пе ре ду сім бу ти ко рис ним для осіб, які впро довж три ва ло го тер мі -
ну за ли ша ють ся без ро біт ни ми, та чле нів сі мей із низь ки ми до хо да ми;

(2) про ект, для ви ко нан ня яко го на да но за яв ку на от ри ман ня суб си дії, має
від по ві да ти тій чи ін шій на галь ній пот ре бі те ри то рії або час ти ни те ри то рії, де
він ви ко ну єть ся чи бу де ви ко ну ва ти ся; і

(3) для те ри то рії, де ви ко ну ва ти меть ся про ект, має бу ти роз роб ле на стра те -
гія ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку, і про ект має від по ві да ти цій стра те гії.
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(в) НАДАННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ КОЖНОМУ ШТАТУ. – На кож ний
ок ре мий Штат мо же вит ра ча ти ся не біль ше 15 від сот ків від су ми кош тів, ви ді -
ле ної на ви ко нан ня ці єї стат ті.

СТАТТЯ 202. ЗАКРИТТЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ БАЗ (§ 3142
роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

Не за леж но від будь)яко го ін шо го по ло жен ня за ко ну, Мі ністр мо же приз -
на ча ти одер жу ва чу, який від по ві дає кри те рі ям, будь)яку до по мо гу на під ста ві
цьо го роз ді лу для ви ко нан ня про ек тів на вій сько вих об’єк тах або об’єк тах Мі -
ніс тер ства енер ге ти ки – зак ри тих або тих, що зак ри ва ють ся або пе реп ро фі -
лю ють ся, – не ви ма га ю чи, щоб одер жу вач, який від по ві дає кри те рі ям, мав пра -
во во ло дін ня заз на че ною не ру хо міс тю або пра во її орен ди на будь)який
кон крет ний тер мін.

СТАТТЯ 203. СУБСИДІЇ НА ПЛАНУВАННЯ ТА НА АДМІНІСТРАТИВНІ
ВИДАТКИ (§ 3143 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За по дан ням одер жу ва ча, який від по ві дає
кри те рі ям, Мі ністр мо же приз на ча ти суб си дії на оп ла ту вар тос ті пла ну ван ня
еко но міч но го роз вит ку та уп рав лін ських вит рат ор га ні за цій, які зай ма ють ся
заз на че ним пла ну ван ням.

(б) ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ. – Пла ну ван ня, для ви ко нан ня яко го на да єть ся
до по мо га на під ста ві цьо го роз ді лу, має бу ти без пе рер вним про це сом із за лу -
чен ням дер жав них по са до вих та при ват них осіб до та кої ро бо ти:

(1) ана ліз ста ну міс це вої еко но мі ки;
(2) ок рес лен ня ці лей еко но міч но го роз вит ку;
(3) виз на чен ня мож ли вос тей про ек ту;
(4) роз роб лен ня та ви ко нан ня прог ра ми еко но міч но го роз вит ку, яка

вклю чає сис те ма тич ну ро бо ту над зни жен ням рів ня без ро біт тя та під ви щен -
ням до хо дів.

(в) ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМОГИ В ПИТАННЯХ ПЛАНУВАННЯ. – До по мо га в
пи тан нях пла ну ван ня, що на да єть ся на під ста ві цьо го роз ді лу, ви ко рис то ву єть -
ся спіль но з будь)якою ін шою іс ну ю чою фе де раль ною до по мо гою в пи тан нях
пла ну ван ня з ме тою за без пе чен ня адек ват но го та ефек тив но го пла ну ван ня та
ра ці о наль но го ви ко рис тан ня кош тів.

(г) ПЛАНИ ШТАТІВ. –
(1) РОЗРОБКА. – Як що на роз роб лен ня будь)яко го пла ну Шта ту на да єть ся

до по мо га на під ста ві ці єї стат ті, та ка роз роб ка має ви ко ну ва ти ся у як най тіс ні -
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шій, нас кіль ки це до ціль но, спів пра ці між Шта том, ад мі ніс тра тив но)те ри то рі -
аль ни ми оди ни ця ми Шта ту та ра йо на ми еко но міч но го роз вит ку, які ціл ком або
час тко во вхо дять до скла ду Шта ту.

(2) СТРАТЕГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. – Умо вою для
от ри ман ня до по мо ги в ро бо ті над пла ном Шта ту на під ста ві цьо го пун кту є іс -
ну ван ня у Шта ті або роз роб лен ня Шта том стра те гії ком плек сно го еко но міч но -
го роз вит ку.

(3) КООРДИНАЦІЯ. – Пе ред тим, як на да ва ти до по мо гу в ро бо ті над пла ном
Шта ту на під ста ві ці єї стат ті, Мі ністр має роз гля ну ти, нас кіль ки Штат зби ра єть -
ся вра хо ву ва ти міс це ві пла ни та пла ни ра йо нів еко но міч но го роз вит ку.

(4) ПРОЦЕС КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУВАННЯ. – Будь)яке за галь не пла ну -
ван ня еко но міч но го роз вит ку на рів ні Шта ту, на яке на да єть ся до по мо га на
під ста ві ці єї стат ті, має бу ти час ти ною про це су ком плек сно го пла ну ван ня, в
яко му пе ред ба ча ти меть ся ви ко нан ня гро мад ських ро біт зад ля до сяг нен ня та -
ких ці лей:

(А) сти му лю ван ня еко но міч но го роз вит ку та ство рен ня мож ли вос тей;
(Б) спри ян ня дос ту пу до ефек тив них тран спор тних за со бів;
(В) під ви щен ня якос ті та збе ре жен ня дов кіл ля;
(Г) до по мо га у ви ко нан ні стра те гії ін вес ти цій у ро бо чу си лу Шта ту;
(Д) сти му лю ван ня ви ко рис тан ня тех но ло гій в еко но міч но му роз вит ку, у т. ч.

дос ту пу до ви со кош вид кіс них те ле ко му ні ка цій;
(Е) сти му лю ван ня зас то су ван ня тех но ло гій в еко но міч но му роз вит ку, у т. ч.

дос ту пу до ви со кош вид кіс них те ле ко му ні ка цій;
(Є) за без пе чен ня зба лан со ва нос ті ре сур сів зав дя ки ра ці о наль но му уп рав -

лін ню фі зич ним роз вит ком.
(5) НАДАННЯ ЗВІТУ МІНІСТРОВІ. – Кож ний зі Шта тів, які от ри му ють до по -

мо гу на роз роб лен ня пла ну на під ста ві цьо го пун кту, на дає Мі ніс тро ві річ ний
звіт про про цес пла ну ван ня, на який от ри му єть ся до по мо га на під ста ві цьо го
пун кту.

СТАТТЯ 204. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ (§ 3144 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

(а) ЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ. – Ок рім ви пад ків, обу мов ле них у пун -
кті (в) ці єї стат ті, час тка фе де раль но го уря ду у вит ра тах кож но го про ек ту, який
ви ко ну єть ся на під ста ві цьо го роз ді лу, не має пе ре ви щу ва ти –

(1) 50 від сот ків; плюс
(2) до дат ко вий від со ток, який –
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(А) не має пе ре ви щу ва ти 30 від сот ків;
(Б) та ґрун ту єть ся на від нос них пот ре бах те ри то рії, де ви ко ну єть ся про ект,

виз на че них у від по від нос ті до ін струк цій, що оп ри люд ню ють ся Мі ніс тром.
(б) НЕФЕДЕРАЛЬНА ЧАСТКА. – При виз на чен ні роз мі ру не фе де раль ної

час тки у вит ра тах про ек ту, Мі ністр мо же на да ти кре дит у ра ху нок не фе де раль -
ної час тки на всі спра вед ли во оці не ні внес ки як у гро шо вій, так і на ту раль ній
фор мі, у т.ч. у виг ля ді при мі щень, об лад нан ня, взят тя від по ві даль нос ті за бор ги
та пос луг.

(в) ЗБІЛЬШЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЧАСТКИ. –
(1) ІНДІАНСЬКІ ПЛЕМЕНА. – При на дан ні суб си дії ін ді ан сько му пле ме ні на

про ект на під ста ві цьо го роз ді лу Мі ністр мо же збіль ши ти час тку фе де раль но го
уря ду по над від со ток, обу мов ле ний в пун кті (а) ці єї стат ті, у роз мі рі до 100 від -
сот ків вар тос ті про ек ту.

(2) ОКРЕМІ ШТАТИ, АДМІНІСТРАТИВНО)ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ ТА
НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ. – При на дан ні Шта ту чи ад мі ніс тра тив но)те ри то -
рі аль ній оди ни ці в рам ках Шта ту суб си дії, че рез яку, як виз на чає Мі ністр, вис -
на жу єть ся фак тич на спро мож ність цьо го Шта ту чи ад мі ніс тра тив но)те ри то рі -
аль ної оди ни ці до опо дат ку ван ня та взят тя кре ди тів, або при на дан ні
не)п ри бут ко вій ор га ні за ції суб си дії, че рез яку, як виз на чає Мі ністр, вис на жу -
єть ся фак тич на спро мож ність ці єї неп ри бут ко вої ор га ні за ції до опо дат ку ван ня
та взят тя кре ди тів, Мі ністр мо же збіль ши ти час тку фе де раль но го уря ду по над
від со ток, обу мов ле ний у пун кті (а) ці єї стат ті, у роз мі рі до 100 від сот ків вар тос -
ті про ек ту.

(3) ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ТА ТЕХНІЧ-
НА ДОПОМОГА. – При на дан ні суб си дії на під ста ві стат ті 207 Мі ністр мо же
збіль ши ти час тку фе де раль но го уря ду по над від со ток, обу мов ле ний у пун кті
(а) да ної стат ті, у роз мі рі до 100 від сот ків вар тос ті про ек ту, як що Мі ністр виз -
на чить, що про ект мо же фі нан су ва ти ся тіль ки зав дя ки суб си дії і не мо же фун -
кці о ну ва ти без  та ко го збіль шен ня.

СТАТТЯ 205. ДОДАТКОВІ СУБСИДІЇ (§ 3145 роз ді лу 42 Зво ду за ко -
нів США)

(а) ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОГРАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЇ СУБСИДІЇ. – В цій
стат ті під тер мі ном «виз на че на прог ра ма фе де раль ної суб си дії» ма єть ся на
ува зі будь)яка прог ра ма фе де раль ної суб си дії, яка –

(1) до по ма гає в по бу до ві або ос на щен ні гро мад ських ро біт, ко му наль них
пос луг або об’єк тів роз вит ку;
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(2) виз на че на Мі ніс тром як та, що від по ві дає кри те рі ям ви ді лен ня кош тів
на під ста ві ці єї стат ті;

(3) та до по ма гає у ви ко нан ні про ек тів, які –
(А) від по ві да ють кри те рі ям на дан ня до по мо ги на під ста ві цьо го роз ді лу;
(Б) та від по ві да ють стра те гії ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку.
(б) ДОДАТКОВІ СУБСИДІЇ. – За умо ви ви ко нан ня ви мог пун кту (в) ці єї стат ті,

для то го, щоб до по мог ти одер жу ва чам, які від по ві да ють кри те рі ям, ско рис та ти ся
пе ре ва га ми виз на че них прог рам фе де раль них суб си дій, за по дан ням одер жу ва -
ча, що від по ві дає кри те рі ям, Мі ністр мо же приз на чи ти до дат ко ву суб си дію на
про ект, кри те рі ям на дан ня якої одер жу вач від по ві дає, але, че рез свій еко но міч -
ний стан, не мо же взя ти на се бе не об хід ну не фе де раль ну час тку вит рат.

(в) ВИМОГИ ЩОДО ДОДАТКОВИХ СУБСИДІЙ. –
(1) РОЗМІР ДОДАТКОВИХ СУБСИДІЙ. – Час тка вит рат про ек ту, яку пок ри -

ває до дат ко ва суб си дія на під ста ві ці єї стат ті, не має пе ре ви щу ва ти роз мір від -
по від ної фе де раль ної час тки, яка на да єть ся на під ста ві стат ті 204.

(2) ФОРМА ДОДАТКОВИХ СУБСИДІЙ. – Мі ністр приз на чає до дат ко ві суб си -
дії у виг ля ді –

(А) вип ла ти кош тів, що на да ють ся за цим За ко ном, го ло вам фе де раль них
ві домств, на які пок ла де но ви ко нан ня від по від них фе де раль них прог рам; або

(Б) приз на чен ня кош тів на під ста ві цьо го За ко ну для по єд нан ня їх із кош -
та ми, що пе ре да ють ся з ін ших фе де раль них ві домств, у рам ках про ек тів, які пе -
ре бу ва ють в уп рав лін ні Мі ніс тра.

(3) ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЧАСТКИ, ОБУМОВЛЕНІ ІНШИМИ
ЗАКОНАМИ. – Не за леж но від будь)якої ви мо ги що до роз мі ру чи дже ре ла не фе -
де раль них кош тів, яка по ши рю єть ся на фе де раль ну прог ра му, кош ти, що на да -
ють ся на під ста ві ці єї стат ті, мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся для збіль шен ня фе де -
раль ної час тки в ок ре мих про ек тах прог ра ми, яка ви ко ну єть ся на те ри то рі ях,
виз на че них у стат ті 301(а) цьо го За ко ну, по над су му фе де раль ної час тки вит -
рат про ек ту, асиг но ва ну за за ко ном, під який під па дає ця прог ра ма.

СТАТТЯ 206. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВІДНОСНИХ ПОТРЕБ ТА
РОЗПОДІЛУ КОШТІВ (§ 3146 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

При оп ри люд нен ні пра вил, по ло жень та про це дур що до на дан ня до по мо -
ги на під ста ві цьо го роз ді лу Мі ністр має за без пе чи ти та ке:

(1) щоб Мі ніс тром на леж ним чи ном вра хо ву ва ли ся від нос ні пот ре би те ри -
то рій, які від по ві да ють кри те рі ям, із виз на чен ням цих пот реб, ви хо дя чи зок ре -
ма з та ких іс тот них чин ни ків –
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(А) сер йоз нос ті си ту а ції з рів нем та три ва ліс тю без ро біт тя на те ри то рі ях,
що від по ві да ють кри те рі ям;

(Б) рів нів до хо дів та не пов ної зай ня тос ті на те ри то рі ях, що від по ві да ють
кри те рі ям;

(В) не га тив но го саль до міг ра ції на се лен ня з те ри то рій, що від по ві да ють
кри те рі ям, та сту пе ня не га тив но го впли ву, який це справ ляє на еко но мі ку та -
ких те ри то рій;

(2) щоб до по мо га на під ста ві цьо го роз ді лу приз на ча ла ся в по ряд ку прі о ри -
тет нос ті для за без пе чен ня то го, щоб ос нов ним чин ни ком для асиг ну вань був рі -
вень еко но міч них труд но щів те ри то рії, а не від дан ня пе ре ва ги тій чи ін шій ге ог -
ра фіч ній те ри то рії чи будь)яко му кон крет но му ви ду еко но міч них труд но щів;

(3) (А) щоб сіль ським та місь ким те ри то рі ям, які страж да ють від еко но міч -
ної скру ти, не бу ло зав да но шко ди че рез вста нов лен ня або впро вад жен ня Мі -
ніс тром у про ек ті, який ви ко ну єть ся на під ста ві цьо го роз ді лу, ці лі ін вес ту ван -
ня по зи ко вих кош тів при ват но го сек то ра;

(Б) щоб будь)яка ціль ін вес ту ван ня по зи ко вих кош тів при ват но го сек то ра,
вста нов ле на Мі ніс тром, не слу гу ва ла пе реш ко дою або зне о хо чен ням для ви ко -
нан ня пре тен ден та ми на от ри ман ня суб си дії на під ста ві цьо го роз ді лу гро мад -
ських ро біт або за хо дів з еко но міч но го роз вит ку на сіль ських або місь ких те -
ри то рі ях еко но міч ної скру ти;

(В) щоб пе ред вне сен ням будь)яких змін у будь)яку ціль ін вес ту ван ня по -
зи ко вих кош тів при ват но го сек то ра про це зав час но по ві дом ля ли ся від по від ні
ко мі те ти Кон гре су;

(4) щоб суб си дії, що на да ють ся на під ста ві цьо го роз ді лу, спри я ли ство -
рен ню ро бо чих місць та ма ли ве ли ку ймо вір ність за до воль ни ти або пе ре вер -
ши ти від по від ні ви мо ги до ре зуль та тів ді яль нос ті, вста нов ле ні у зв’яз ку з на -
дан ням цих суб си дій.

СТАТТЯ 207. СУБСИДІЇ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ,
ПРОВЕGДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ТА ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ
(§ 3147 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. –
(1) СУБСИДІЇ. – За по дан ням одер жу ва ча, який від по ві дає кри те рі ям, Мі -

ністр мо же приз на чи ти суб си дії на під го тов ку кад рів, про ве ден ня дос лід ниць -
ких ро біт та тех ніч ну до по мо гу, в т.ч. суб си дії на оцін ку прог рам та ана лі зи
еко но міч но го впли ву, які мо жуть бу ти ко рис ни ми у спра ві пом’як шен ня або за -
по бі ган ня си ту а ції над мір но го без ро біт тя та не пов ної зай ня тос ті.
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(2) ВИДИ ДОПОМОГИ. – Суб си дії, які на да ють ся на під ста ві п. (1), мо жуть
ви ко рис то ву ва ти ся для та ких ці лей:

(А) пла ну ван ня про ек тів та роз роб лен ня тех ні ко)еко но міч них обґрун -
ту вань;

(Б) де мон стра ції ін но ва цій ної ді яль нос ті або стра те гіч них ін вес ти цій в
еко но міч ний роз ви ток;

(В) уп рав лін ня та опе ра цій ної під трим ки;
(Г) від крит тя уні вер си тет ських цен трів;
(Д) від крит тя цен трів по ши рен ня ді ло вої ін фор ма ції;
(Е) дос лід жен ня пот реб та по тен ці а лу еко но міч но го зрос тан ня на те ри то -

рі ях, виз на че них Мі ніс тром як ті, що пот ре бу ють знач ної до по мо ги;
(Є) дос лід жен ня ефек тив нос ті уз год жен ня про ек тів, які фі нан су ють ся за

цим За ко ном, із про ек та ми, які фі нан су ють ся за ін ши ми За ко на ми;
(Ж) оцін ки, мар ке тин гу та зас ну ван ня біз нес)клас те рів;
(З) ін ших за хо дів, виз на че них Мі ніс тром як до ціль ні.
(3) ВИМОГА СПІВПРАЦІ. – При на дан ні до по мо ги на під ста ві ці єї стат ті на

про ект за галь но на ці о наль но го або ре гі о наль но го мас шта бу, Мі ністр мо же від -
мо ви ти ся від ви мо ги стат ті 3 (4) (А) (vi) цьо го За ко ну, за якою неп ри бут ко ва
ор га ні за ція або об’єд нан ня ма ють ді я ти у спів пра ці з по са до ви ми осо ба ми ад мі -
ніс тра тив но)те ри то рі аль ної оди ни ці Шта ту.

(б) ЗАСОБИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ. – При про ве ден ні дос лід жень та на дан -
ні тех ніч ної до по мо ги на під ста ві ці єї стат ті, Мі ністр, на до да ток до при)
з на чан ня суб си дій на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті мо же –

(1) на да ва ти до по мо гу у про ве ден ні дос лід жень та тех ніч ну до по мо гу че -
рез по са до вих осіб або пра ців ни ків Мі ніс тер ства;

(2) вип ла чу ва ти кош ти, приз на че ні для ви ко нан ня по ло жень ці єї стат ті,
фе де раль ним ві дом ствам; або

(3) най ма ти при ват них осіб, то ва рис тва, під при єм ства, кор по ра ції або від -
по від ні ус та но ви за контр ак та ми, які ук ла да ють ся з ці єю ме тою.

СТАТТЯ 208. [СКАСОВАНО] (§ 3148 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

СТАТТЯ 209. СУБСИДІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ПРИСТОСУВАННЯ 
(§ 3149 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За по дан ням одер жу ва ча, який від по ві дає
кри те рі ям, Мі ністр мо же приз на чи ти суб си дії на роз ви ток об’єк тів і ко му ні ка -
цій гро мад сько го ко рис ту ван ня, ко му наль них пос луг, роз ви ток біз не су (в т. ч.
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фі нан су ван ня фон ду ав то ма тич но по нов лю валь них кре ди тів), пла ну ван ня,
тех ніч ну до по мо гу, під го тов ку кад рів та будь)яку ін шу до по мо гу, що спри я ти -
ме розв’язан ню проб ле ми дов гот ри ва ло го по гір шен ня еко но міч но го ста ну та
рап то во го гли бо ко го еко но міч но го роз ла ду і ви рі шен ню зав дань еко но міч но го
прис то су ван ня, пос тав ле них у цьо му роз ді лі.

(б) КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ДОПОМОГИ. – Мі ністр мо же приз на ча ти до по мо гу
на під ста ві ці єї стат ті тіль ки в то му ви пад ку, як що він виз на чить, що –

(1) про ект до по мо же те ри то рії за до воль ни ти особ ли ву пот ре бу, пов’яза ну –
(А) з іс ну ван ням або заг ро зою ви со ко го рів ня без ро біт тя або
(Б) із проб ле ма ми еко но міч но го прис то су ван ня, спри чи не ни ми гли бо ки -

ми змі на ми в еко но міч них умо вах;
(2) те ри то рія, на якій має ви ко ну ва ти ся про ект, має стра те гію ком плек -

сно го еко но міч но го роз вит ку, і про ект від по ві дає цій стра те гії, за ви нят ком
про ек тів пла ну ван ня, на які по ло жен ня цьо го пун кту не по ши рю ють ся.

(в) НАДАННЯ ОСОБЛИВОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДІ. – До по мо га на під ста ві ці єї
стат ті мо же та кож на да ва ти ся на за хо ди, виз на че ні гро ма да ми, еко но мі ки яких
пос траж да ли че рез та кі чин ни ки:

(1) у ви пад ку зак рит тя або пе реп ро фі лю ван ня вій сько вих баз, ско ро -
чен ня шта тів вій сько вих під ряд ни ків або ско ро чен ня асиг ну вань Мі ніс тер -
ства енер ге ти ки на обо рон ні ці лі – до по мо га в ди вер си фі ка ції їх ніх еко но -
мік че рез ви ко нан ня про ек тів на об’єк тах фе де раль но го уря ду або в ін ших
міс цях у гро ма ді;

(2) у ви пад ках ка тас троф або над зви чай них си ту а цій на те ри то рі ях, ого -
ло ше них зо на ми ли ха або над зви чай ної си ту а ції за За ко ном Ро бер та Т. Стаф -
фор да що до лік ві да ції нас лід ків ка тас троф та до по мо ги в над зви чай них си ту а -
ці ях (§ 5121 і да лі роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США) – на від нов лен ня еко но мі ки,
пос траж да лої від нас лід ків ка тас тро фи;

(3) у си ту а ці ях, пов’яза них із тор го вим ба лан сом – до по мо га в пе ре бу до ві
еко но мі ки гро мад;

(4) у ви пад ках не ус пі ху в га лу зі про мис ло во го ри баль ства, ви яв ле них на
те ри то рії згід но з по ло жен ня ми стат ті 312(а) За ко ну Маг ну со на)Сті вен са про
збе ре жен ня риб них за па сів та уп рав лін ня ри баль ською га луз зю (§ 1861а(а)
роз ді лу 16 Зво ду за ко нів США); або

(5) у ви пад ках втра ти ро бо чих місць у ви роб ни чій га лу зі – на ре ін вес ту -
ван ня в еко но мі ки гро мад і на ди вер си фі ка цію цих еко но мік.

(г) СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СУБСИДІЙ НА ФОНДИ АВТОМАТИЧНО
ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ КРЕДИТІВ. –
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(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр має оп ри люд ни ти ін струк ції що до
під трим ки на леж ної ро бо ти та фі нан со вої ці ліс нос ті фон дів ав то ма тич но по -
нов лю валь них кре ди тів, зас но ва них одер жу ва ча ми за до по мо гу, яка на да єть ся
на під ста ві ці єї стат ті.

(2) ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. – Мі ністр мо же –
(А) на про хан ня одер жу ва ча суб си дії до пов ню ва ти та об’єд ну ва ти

уго ди про суб си дії, за яки ми ді ють фон ди ав то ма тич но по нов лю валь них
кре ди тів, для за без пе чен ня гнуч ко го під хо ду до нап рям ків та кри те рі їв
кре ди ту ван ня;

(Б) ви ді ля ти або пе ре да ва ти кош ти фон ду ав то ма тич но по нов лю валь них
кре ди тів тре тій сто ро ні з ме тою лік ві да ції, при чо му тре тя сто ро на мо же за ли -
ши ти за со бою кош ти фон ду для пок рит тя вит рат, пов’яза них із лік ві да ці єю;

(В) вжи ва ти від по від них за хо дів для на дан ня мож ли вос ті осо бам, що за ві -
ду ють фон да ми ав то ма тич но по нов лю валь них кре ди тів, про да ва ти або
сек’юри ти зу ва ти кре ди ти (за умо ви, як що Мі ністр при цьо му не має ви да ва ти
фе де раль ної га ран тії).

(3) ТРАКТУВАННЯ ДІЙ. – Дія, вжи та Мі ніс тром на під ста ві цьо го пун кту
сто сов но фон ду ав то ма тич но по нов лю валь них кре ди тів, не ста но вить но во го
зо бов’язан ня, як що всі кош ти, які ма ють від но шен ня до на дан ня по чат ко вої
суб си дії, бу ли вип ла че ні одер жу ва чу.

(4) ЗБЕРЕЖЕННЯ ДІЇ ЗАКОНІВ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ. –
(А) НЕ КВАЛІФІКУВАТИ ЯК «ЗВІЛЬНЕНІ» ЦІННІ ПАПЕРИ. – Ні я кі з цін них

па пе рів, ви пу ще них на під ста ві п. (2)(В) ці єї стат ті, не ква лі фі ку ють ся як
«звіль не ні» цін ні па пе ри для ці лей За ко ну про цін ні па пе ри від 1933 р. (§ 77а і
да лі роз ді лу 15 Зво ду за ко нів США) або За ко ну про фон до ві бір жі від 1934 р. (§
78а і да лі роз ді лу 15 Зво ду за ко нів США), ок рім ви пад ків, ко ли во ни звіль ня ють -
ся за пра ви лом або по ло жен ням Ко мі сії з цін них па пе рів і бірж.

(Б) ЗБЕРЕЖЕННЯ ДІЇ. – За пе ред ба че ни ми в під пун кті (А) ви нят ка ми, ні я -
ке по ло жен ня цьо го пун кту (г) і ні я ка ін струк ція, оп ри люд не на Мі ніс тром на
під ста ві цьо го пун кту (г), не за мі няє со бою і ні я ким ін шим чи ном не впли ває
на зас то су ван ня за ко нів про цін ні па пе ри (в рам ках виз на чен ня цьо го тер мі ну,
пе ред ба че но го у стат ті 3(а) За ко ну про фон до ві бір жі від 1934 р. (§ 78с(а) роз -
ді лу 15 Зво ду за ко нів США)) або пра вил, ін струк цій чи роз по ряд жень Ко мі сії з
цін них па пе рів і бірж або са мо ре гу лів ної ор га ні за ції в рам ках ці єї Ко мі сії.

СТАТТЯ 210. ЗМІНА ОБСТАВИН ПРОЕКТУ (§ 3150 роз ді лу 42 Зво ду
за ко нів США)
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В будь)яко му з тих ви пад ків, ко ли до за вер шен ня про ек ту, на який Мі ніс -
тром бу ло приз на че но суб си дію (в т.ч. до дат ко ву, опи са ну у стат ті 205) на під -
ста ві цьо го роз ді лу (або на під ста ві цьо го За ко ну до да ти на бут тя чин нос ті За -
ко ном про ре фор му ван ня Уп рав лін ня еко но міч но го роз вит ку від 1998 р.), ціль
або об сяг зав дань про ек ту змі ню єть ся, Мі ністр мо же зат вер ди ти, за леж но від
на яв нос ті асиг ну вань (за ви нят ком суб си дії, на яку бу ло зак ріп ле но кош ти у
1995 фі нан со во му ро ці), ви ко рис тан ня кош тів суб си дії на ско ри го ва ний про -
ект, як що Мі ністр виз на чить, що –

(1) ско ри го ва ний про ект від по ві дає ви мо гам цьо го роз ді лу та стра те гії ком -
плек сно го еко но міч но го роз вит ку, яку бу ло по да но у скла ді за яв ки на суб си дію; і

(2) ко рек ти ви не об хід ні для по си лен ня еко но міч но го роз вит ку те ри то рії,
на якій ви ко ну єть ся цей про ект.

СТАТТЯ 211. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА БУДІВНИЦТВО
ОБ’ЄКТІВ ЗАПРОЕКТОВАНОЇ ВАРТОСТІ (§ 3151 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – При на дан ні одер жу ва чу суб си дії на бу дів -
ниц тво об’єк та на під ста ві стат ті 201 або 209, як що до зак рит тя про ек ту Мі ністр
виз на чить, що вар тість про ек ту, яка ба зу ва ла ся на роз ра хун ках і тех ніч них ви -
мо гах, що слу гу ва ли обґрун ту ван ням для суб си дії, змен ши ла ся зав дя ки зни -
жен ню вит рат, Мі ністр мо же сан кці о ну ва ти, без  про це ду ри зат вер джен ня вит -
ра чан ня кош тів, ви ко рис тан ня над лиш ко вих кош тів (або їх час ти ни)
одер жу ва чем на та кі ці лі:

(1) на збіль шен ня фе де раль ної час тки у вар тос ті про ек ту на під ста ві цьо -
го роз ді лу до мак си маль но го роз мі ру, доз во ле но го на під ста ві стат ті 204; або

(2) на вдос ко на лен ня про ек ту.
(б) ІНШЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НАДЛИШКОВИХ КОШТІВ. – Будь)яка су ма над -

лиш ко вих кош тів, яка за ли шить ся піс ля зас то су ван ня умов пун кту (а) ці єї стат -
ті, мо же вит ра ча ти ся Мі ніс тром на до по мо гу на під ста ві цьо го За ко ну.

(в) ПЕРЕВЕДЕНІ КОШТИ. – У ви пад ку на яв нос ті над лиш ко вих кош тів, заз на -
че них у пун кті (а) ці єї стат ті, у про ек тах, які ви ко ну ють ся на кош ти, пе ре ве де ні з
ін ших фе де раль них ві домств на під ста ві стат ті 604, Мі ністр здій снює та ке:

(1) ви ко рис то вує кош ти у від по від нос ті до умов пун кту (а) ці єї стат ті за
зго дою ві дом ства, від яко го во ни пе ре во дять ся; або

(2) по вер тає кош ти до ві дом ства, від яко го їх бу ло пе ре ве де но.
(г) ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ НАЧАЛЬНИКОМ ГОЛОВНОГО КОНТРОЛЬНО)

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ США –

151



(1) НАГЛЯД. – На чаль ник Го лов но го контр оль но)фі нан со во го уп рав лін ня
США (Ге не раль ний ре ві зор) здій снює ре гу ляр ний наг ляд за ви ко нан ням умов
ці єї стат ті.

(2) ЗВІТ. – Не піз ні ше ніж че рез 1 рік піс ля да ти на бут тя чин нос ті цим пун ктом,
Ге не раль ний ре ві зор по дає на роз гляд Ко мі сії Се на ту США із проб лем дов кіл ля та гро -
мад ських ро біт та Ко мі сії Па ла ти пред став ни ків з пи тань тран спор ту та ін фра)
с трук ту ри звіт за ре зуль та та ми наг ля ду за ви ко нан ням умов цьо го пун кту, який здій -
сню ва ло Го лов не контр оль но)фі нан со ве уп рав лін ня США.

СТАТТЯ 212. ЗВІТИ ОДЕРЖУВАЧІВ (§ 3152 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Кож ний одер жу вач до по мо ги на під ста ві
цьо го роз ді лу має на да ва ти зві ти Мі ніс тро ві з та кою пе рі о дич ніс тю та в та кій
фор мі, якої ви ма га ти ме Мі ністр у сво їй ін струк ції, про те звіт біль ше не має ви -
ма га ти ся че рез 10 ро ків піс ля да ти за вер шен ня на дан ня до по мо ги.

(б) ЗМІСТ. – У кож но му зві ті міс тить ся оцін ка то го, нас кіль ки ефек тив но
еко но міч на до по мо га, що на да єть ся на під ста ві цьо го роз ді лу, за до воль няє пот -
ре би, за ра ди яких її бу ло приз на че но, та від по ві дає ці лям цьо го За ко ну.

СТАТТЯ 213. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ НА
ОПЛАТУ ПОСЛУГ АДВОКАТА ТА КОНСУЛЬТАНТА (§ 3153 роз ді лу 42
Зво ду за ко нів США)

До по мо га, яка на да єть ся на під ста ві цьо го роз ді лу, не має ви ко рис то ву ва -
ти ся ні пря мо, ні опо се ред ко ва но на оп ла ту пос луг ад во ка та чи кон суль тан та,
пов’яза них з от ри ман ням суб си дій та ук ла ден ням до го во рів на під ста ві цьо го
роз ді лу.

СТАТТЯ 214. ТЕРИТОРІЇ ОСОБЛИВОГО ВПЛИВУ (§ 3154 роз ді лу
42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За по дан ням одер жу ва ча, який від по ві дає
кри те рі ям, але, за виз на чен ням Мі ніс тра, не здат ний ви ко ну ва ти ви мо ги стат ті
302, Мі ністр мо же час тко во або пов ніс тю від мо ви ти ся від ви мог стат ті 302 і
ква лі фі ку ва ти те ри то рію, яку пред став ляє одер жу вач, як те ри то рію особ ли во го
впли ву.

(б) УМОВИ. – Мі ністр мо же на да ти ста тус, який від по ві дає пун кту (а) ці єї
стат ті, тіль ки як що виз на чить, що про ект –

(1) за до воль нить на галь ну пот ре бу те ри то рії;
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(2) та (А) бу де ко рис ним у спра ві пом’як шен ня або за по бі ган ня си ту а ції
над мір но го без ро біт тя та не пов ної зай ня тос ті; або

(Б) до по мо же у ство рен ні ко рис них ро бо чих місць для меш кан ців те ри то рій,
які не ма ють ро бо ти або пра цю ють на ро бо тах ниж че сво го рів ня ква лі фі ка ції.

(в) ПОВІДОМЛЕННЯ. – При на дан ні ста ту су на під ста ві пун кту (а) ці єї стат -
ті Мі ністр по ві дом ляє про це в пись мо во му виг ля ді Ко мі сію Се на ту США із
проб лем дов кіл ля та гро мад ських ро біт та Ко мі сію Па ла ти пред став ни ків з пи -
тань тран спор ту та ін фрас трук ту ри, з обґрун ту ван ням сво го рі шен ня.

СТАТТЯ 215. ПРЕМІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ (§ 3154а роз ді -
лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – По чи на ю чи з мо мен ту на бут тя чин нос ті ці -
єю стат тею, Мі ністр мо же при суд жу ва ти пре мії одер жу ва чу, який від по ві дає
кри те рі ям, за ре зуль та та ми йо го ро бо ти, пов’яза ної із суб си ді єю, на да ною на
про ект на під ста ві стат ті 201 або 209.

(б) ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ. –
(1) ПРАВИЛА. – Мі ніс тром оп ри люд ню ють ся пра ви ла вста нов лен ня по каз -

ни ків якос ті ро бо ти для при суд жен ня пре мій за ре зуль та та ми ро бо ти на під -
ста ві пун кту (а) ці єї стат ті.

(2) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ. – При оп ри люд нен ні пра вил на під ста ві п. (1),
Мі ністр має вра хо ву ва ти по каз ни ки якос ті ро бо ти, які ві доб ра жа ють та ке:

(А) чи до ся га ють ся або пе ре ви щу ють ся одер жу ва чем ці лі згід но із зап ла -
но ва ним гра фі ком;

(Б) чи до ся га ють ся або пе ре ви щу ють ся одер жу ва чем ці лі ство рен ня ро бо -
чих місць;

(В) які мо бі лі зу ють ся су ми ка пі та лов кла день при ват но го сек то ра;
(Г) та ін ші від по від ні чин ни ки, виз на че ні Мі ніс тром.
(в) РОЗМІР ПРЕМІЙ. –
(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр роз ра хо вує роз мір пре мії, що при -

суд жу єть ся на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті, за ре зуль та та ми ро бо ти, пов’яза -
ної з на да ною суб си ді єю, за леж но від то го, нас кіль ки одер жу ва чем до ся га ють -
ся або пе ре ви щу ють ся вста нов ле ні у зв’яз ку з ці єю суб си ді єю по каз ни ки
якос ті ро бо ти.

(2) МАКСИМАЛЬНА СУМА. – Роз мір пре мії за ре зуль та та ми ро бо ти не мо же
пе ре ви щу ва ти 10 від сот ків від роз мі ру суб си дії.

(г) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІЙ. – Одер жу вач пре мії за ре зуль та та ми ро бо ти
на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті мо же ви ко рис то ву ва ти пре мію на до сяг нен ня
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будь)якої ці лі, прий нят ної на під ста ві цьо го За ко ну, на під ста ві стат ті 602 та ін -
струк цій, які мо жуть бу ти оп ри люд не ні Мі ніс тром.

(д) ЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ. – Не за леж но від стат ті 204, пре мі аль ні,
при суд же ні за ре зуль та та ми ро бо ти, мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся для оп ла ти до
100 від сот ків вар тос ті про ек ту або ді яль нос ті, що від по ві дає кри те рі ям.

(е) ТРАКТУВАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ВИМОГ ДО СПЛАТИ НЕФЕДЕРАЛЬНОЇ
ЧАСТКИ. – З ме тою ви ко нан ня ви мог до спла ти не фе де раль ної час тки на під -
ста ві цьо го чи будь)яко го ін шо го за ко ну, пре мі аль ні, при суд же ні за ре зуль та та -
ми ро бо ти, ма ють трак ту ва ти ся як кош ти з не фе де раль но го дже ре ла.

(є) ТЕРМІНИ ТА УМОВИ. – Мі ністр має вста нов лю ва ти та кі тер мі ни та умо -
ви при суд жен ня пре мій за ре зуль та та ми ро бо ти на під ста ві пун кту (а) ці єї
стат ті, які він вва жа ти ме за до ціль ні.

(ж) ФІНАНСУВАННЯ. – Для ви ко нан ня ці єї стат ті Мі ністр ви ко рис то вує
будь)які су ми, ви ді ле ні на прог ра ми до по мо ги в еко но міч но му роз вит ку.

(з) ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ. – Мі ністр має вклю ча ти ін фор ма цію що до при -
суд жен ня на під ста ві ці єї стат ті пре мій за ре зуль та та ми ро бо ти до річ но го зві -
ту, який ви ма га єть ся на да ва ти на під ста ві стат ті 603.

(и) ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ НАЧАЛЬНИКОМ ГОЛОВНОГО КОНТРОЛЬНО)
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ США. –

(1) НАГЛЯД. – Ге не раль ний ре ві зор здій снює ре гу ляр ний наг ляд за ви ко -
нан ням умов ці єї стат ті.

(2) ЗВІТ. – Не піз ні ше ніж че рез 1 рік піс ля да ти на бут тя чин нос ті ці єю
стат тею, Ге не раль ний ре ві зор пе ре дає Ко мі сії Се на ту США із проб лем дов кіл ля
та гро мад ських ро біт та Ко мі сії Па ла ти пред став ни ків з пи тань тран спор ту та
ін фрас трук ту ри звіт за ре зуль та та ми наг ля ду за ви ко нан ням умов ці єї стат ті,
який здій сню ва ло Го лов не контр оль но)фі нан со ве уп рав лін ня США.

СТАТТЯ 216. ПЛАНОВІ ПРЕМІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 
(§ 3154б роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – По чи на ю чи з мо мен ту на бут тя чин нос ті ці єю
стат тею, Мі ністр мо же приз на чи ти пла но ву пре мію одер жу ва чу, який від по ві дає
кри те рі ям, за ре зуль та та ми йо го ро бо ти, пов’яза ної із суб си ді єю, на да ною на про -
ект, що ви ко ну єть ся на під ста ві цьо го роз ді лу в ра йо ні еко но міч но го роз вит ку.

(б) ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ. – Мі ністр мо же при су ди ти пла но ву пре -
мію одер жу ва чу, який від по ві дає кри те рі ям, на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті за
ре зуль та та ми йо го ро бо ти, пов’яза ної із суб си ді єю, на да ною на про ект, як що до
за вер шен ня про ек ту Мі ністр виз на чить іс ну ван ня та ких фак тів:
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(1) одер жу вач брав ак тив ну участь у за хо дах з еко но міч но го роз вит ку в
ра йо ні еко но міч но го роз вит ку, де ви ко ну єть ся про ект;

(2) про ект від по ві дає стра те гії ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку ра йо ну;
(3) одер жу вач пра цю вав з ор га на ми еко но міч но го роз вит ку – фе де раль ни -

ми, Шта ту та міс це ви ми – впро довж усь о го пе рі о ду роз роб лен ня про ек ту; та
(4) про ект ви ко на но у від по від нос ті до стра те гії ком плек сно го еко но міч -

но го роз вит ку ра йо ну.
(в) МАКСИМАЛЬНА СУМА. – Роз мір пла но вої пре мії за ре зуль та та ми ро бо -

ти, яка при суд жу єть ся на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті у зв’яз ку з на да ною суб -
си ді єю, не мо же пе ре ви щу ва ти 5 від сот ків від роз мі ру заз на че ної суб си дії.

(г) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІЙ. – Одер жу вач пла но вої пре мії за ре зуль та та ми
ро бо ти на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті зо бов’яза ний ви ко рис та ти пре мію на
збіль шен ня час тки фе де раль но го уря ду у вар тос ті про ек ту, який ви ко ну єть ся
на під ста ві цьо го роз ді лу.

(д) ЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ. – Не за леж но від стат ті 204 пла но ві
пре мі аль ні, при суд же ні за ре зуль та та ми ро бо ти, мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся
для оп ла ти до 100 від сот ків вар тос ті про ек ту, який ви ко ну єть ся на під ста ві цьо -
го роз ді лу.

(е) ФІНАНСУВАННЯ. – Для ви ко нан ня ці єї стат ті Мі ністр ви ко рис то вує
будь)які су ми, ви ді ле ні на прог ра ми до по мо ги в еко но міч но му роз вит ку.

СТАТТЯ 217. ПРЯМЕ ВИТРАЧАННЯ АБО ПЕРЕРОЗПОДІЛ
КОШТІВ ОДЕРЖУВАЧЕМ (§ 3154в роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За умо ви, як що ін ше не пе ред ба че не пун -
к)том (б) ці єї стат ті, одер жу вач суб си дії на під ста ві стат ті 201, 203 або 207 мо -
же без по се ред ньо вит ра ча ти кош ти суб си дії або пе ре роз по ді ли ти кош ти у виг -
ля ді під суб си дії ін шим одер жу ва чам, які від по ві да ють кри те рі ям, на
фі нан су ван ня не об хід них скла до вих зат вер дже но го об ся гу ро біт про ек ту.

(б) ОБМЕЖЕННЯ. – Одер жу вач не мо же пе ре роз по ді ля ти на ко ристь при -
бут ко вої ор га ні за ції кош ти суб си дії, от ри ма ні на під ста ві стат ті 201 або 203.

(в) ЕКОНОМІЧНЕ ПРИСТОСУВАННЯ. – За умо ви, як що ін ше не пе ред ба че не
пун ктом (г) ці єї стат ті, одер жу вач суб си дії на під ста ві стат ті 209 мо же без по се ред -
ньо вит ра ча ти кош ти суб си дії або пе ре роз по ді ли ти кош ти дер жав ним та при ват -
ним ор га ні за ці ям у виг ля ді суб си дії, по зи ки, га ран тії з по зи ки, кош тів, спря мо ва них
на зни жен ня про цен тів з га ран тії з по зи ки, або ін шої від по від ної до по мо ги.

(б) ОБМЕЖЕННЯ. – Зас то со ву ю чи умо ви пун кту (в) ці єї стат ті, одер жу вач не
мо же пе ре роз по ді ля ти ні я кі кош ти суб си дії на ко ристь при бут ко вої ор га ні за ції.
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СТАТТЯ 218. ДЕМОНСТРАЦІЙНА ПРОГРАМА «ЯСКРАВІ ПОЛЯ»
(§ 3154г роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЯСКРАВЕ ПОЛЕ». – В цій стат ті тер мін «яс кра -
ве по ле» оз на чає ді лян ку із за нед ба ни ми про мис ло ви ми об’єк та ми, які ре кон -
стру ю ють ся із впро вад жен ням од ні єї чи біль ше ніж од ні єї тех но ло гії со няч ної
енер гії.

(б) ДЕМОНСТРАЦІЙНА ПРОГРАМА. – За по дан ням одер жу ва ча, який від по -
ві дає кри те рі ям, Мі ністр мо же приз на чи ти суб си дію на про ект за бу до ви «яс -
кра во го по ля», як що він ви рі шить, що цей про ект –

(1) зас то со ву ва ти ме од ну, чи біль ше ніж од ну тех но ло гію со няч ної енер гії
для за бу до ви за нед ба них або заб руд не них ді ля нок ко мер цій но го ви ко рис тан ня; і

(2) роз ши рить ко мер цій ні та еко но міч ні мож ли вос ті на те ри то рії, де ви ко -
ну єть ся про ект.

(в) ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. – Як що будь)яка час ти на суб си дії, що на да єть ся на
під ста ві пун кту (б) ці єї стат ті, пе ред ба чає від нов лен ня те ри то рії, та ке від нов -
лен ня про во дить ся згід но з умо ва ми стат ті 612.

(г) САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ. – На ви ко нан ня ці єї стат ті асиг но ва но су -
му в роз мі рі 5 млн до ла рів США на кож ний із бюд жет них ро ків з 2004 по 2008,
яка має бу ти за ре зер во ва на до її пов но го вит ра чан ня.

РОЗДІЛ ІІІ – ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ ДОБОРУ; СТРАТЕГІЇ
КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СТАТТЯ 301. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ КРИТЕРІЯМ 
ДОБОРУ (§ 3161 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Для то го щоб про ект від по ві дав кри те рі ям
на дан ня до по мо ги на під ста ві стат ті 201 або 209, про ект має ви ко ну ва ти ся на
те ри то рії, яка на да ту по дан ня за яв ки від по ві дає од но му або де кіль ком із та ких
кри те рі їв:

(1) НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ДОХОДУ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ. – Рі вень до хо ду на
ду шу на се лен ня те ри то рії має ста но ви ти не біль ше 80 від сот ків від се ред ньо го
по кра ї ні.

(2) РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ ВИЩИЙ ЗА СЕРЕДНІЙ ПО КРАЇНІ. – Рі вень без ро біт тя
на те ри то рії за ос тан ній 24)мі сяч ний пе рі од, за який мож ли во от ри ма ти да ні, має
пе ре ви щу ва ти се ред ній рі вень без ро біт тя по кра ї ні при най мні на 1 від со ток.

(3) ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БЕЗРОБІТТЯМ ТА ЕКОНОМІЧНИМ ПРИСТОСУ-
ВАННЯМ. – Те ри то рія має ква лі фі ку ва ти ся Мі ніс тром як та ка, що стик ну ла ся
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або зби ра єть ся стик ну ти ся з особ ли вою пот ре бою, пов’яза ною з фак тич ни ми
або по тен цій ни ми сер йоз ни ми проб ле ма ми без ро біт тя або еко но міч но го прис -
то су ван ня, що спри чи ня ють ся гли бо ки ми ко рот кос тро ко ви ми або дов гос тро ко -
ви ми змі на ми в еко но міч них умо вах.

(б) АДМІНІСТРАТИВНІ МЕЖІ ТЕРИТОРІЙ. – Як що те ри то рія, в т. ч. не ве ли ка
те ри то рія, яка страж дає від бід нос ті або ви со ко го рів ня без ро біт тя в рам ках
біль шої гро ма ди, що пе ре жи ває не та ку сер йоз ну еко но міч ну скру ту, від по ві -
дає од но му або де кіль ком із кри те рі їв пун кту (а) ці єї стат ті, во на від по ві дає
кри те рі ям на дан ня до по мо ги на під ста ві стат ті 201 або 209 не за леж но від ад мі -
ніс тра тив но го або ін шо го по ді лу чи кор до нів.

(в) ДОКУМЕНТАЦІЯ. –
(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Виз на чен ня від по від нос ті кри те рі ям на під -

ста ві пун кту (а) ці єї стат ті має спи ра ти ся на ос тан ні з на яв них фе де раль них да -
них (у т.ч. да них, от ри ма них від Бю ро еко но міч но го ана лі зу, Бю ро тру до вої
ста тис ти ки, Бю ро пе ре пи су на се лен ня, Бю ро у спра вах ін ді ан ців або від
будь)яко го ін шо го фе де раль но го дже ре ла, виз на че но го Мі ніс тром за до ціль не)
або, як що сві жих фе де раль них да них не має, на ос тан ні да ні, от ри ма ні від уря ду
Шта ту, в яко му роз та шо ва на да на те ри то рія.

(2) ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІНІСТРОМ. – До ку мен та ція має бу ти
прий ня та Мі ніс тром, за ви нят ком ви пад ків, ко ли Мі ністр виз на чить, що ця до -
ку мен та ція є не точ ною.

(г) ПОПЕРЕДНІ СТАТУСИ. – Будь)який ста тус те ри то рії пе ре бу до ви, виз на -
че ний до да ти на бут тя чин нос ті За ко ном про ре фор му ван ня Уп рав лін ня еко но -
міч но го роз вит ку від 1998 р., піс ля ці єї да ти втра чає свою чин ність.

СТАТТЯ 302. СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ (§ 3162 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр мо же на да ва ти до по мо гу на про ект
на під ста ві стат ті 201 або 209 (ок рім до по мо ги у пла ну ван ні на під ста ві стат ті
209) одер жу ва чу, який від по ві дає кри те рі ям, тіль ки за умо ви, як що одер жу вач,
який від по ві дає кри те рі ям, на дасть Мі ніс тро ві та ку ін фор ма цію у скла ді за яв ки
на до по мо гу:

(1) виз на чен ня проб лем еко но міч но го роз вит ку, на розв’язан ня яких на -
да єть ся до по мо га;

(2) виз на чен ня ко лиш ніх, те пе ріш ніх та зап ро ек то ва них на май бут нє, ін -
вес ти цій в еко но міч ний роз ви ток на те ри то рії, яка от ри мує до по мо гу, та дер -
жав них і при ват них учас ни ків і дже ре ла фі нан су ван ня цих ін вес ти цій;
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(3) та (А) стра те гію ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку, спря мо ва ну на
розв’язан ня еко но міч них проб лем, заз на че них у п. (1), та ким чи ном, щоб сти му -
лю ва ти еко но міч ний роз ви ток та ство рен ня мож ли вос тей, спри я ти дос ту пу до
ефек тив них тран спор тних за со бів, мак си мі зу ва ти ефек тив ний роз ви ток та ви ко -
рис тан ня ро бо чої си ли у від по від нос ті до будь)якої зас то сов ної стра те гії ін вес ти -
цій у ро бо чу си лу на рів ні Шта ту або міс це вос ті, сти му лю ва ти ви ко рис тан ня тех -
но ло гій в еко но міч но му роз вит ку, (в то му чис лі дос туп до ви со кош вид кіс них
те ле ко му ні ка цій), під ви щу ва ти якість та збе рі га ти дов кіл ля та за без пе чу ва ти зба -
лан со ва ність ре сур сів зав дя ки ра ці о наль но му уп рав лін ню роз вит ком;

(Б) та опис то го, як са ме ця стра те гія зби ра єть ся ви рі шу ва ти ці проб ле ми.
(б) ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. –

Мі ністр зат вер джує стра те гію ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку, яка, на йо го
виз на чен ня, від по ві дає ви мо гам пун кту (а) ці єї стат ті.

(в) ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНШОГО ПЛАНУ. – (1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі -
ністр мо же схва ли ти як стра те гію ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку прий -
нят ний план, роз роб ле ний у рам ках ін шої прог ра ми, яка ви ко ну єть ся за під -
трим ки фе де раль но го уря ду.

(2) ІСНУЮЧА СТРАТЕГІЯ. – Нас кіль ки це до ціль но, план, який на да єть ся на
під ста ві цьо го пун кту, має не су пе ре чи ти і бу ти уз год же ним із будь)якою іс ну -
ю чою стра те гі єю ком плек сно го еко но міч но го роз вит ку да ної те ри то рії.

РОЗДІЛ ІV – РАЙОНИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СТАТТЯ 401. ВСТАНОВЛЕННЯ РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ (§ 3171 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Для то го щоб мог ли пла ну ва ти ся і ви ко ну -
ва ти ся про ек ти еко но міч но го роз вит ку, які ма ють ши ро ке ге ог ра фіч не зна чен -
ня, Мі ністр мо же ква лі фі ку ва ти від по від ні те ри то рії у Спо лу че них Шта тах як
ра йо ни еко но міч но го роз вит ку за по год жен ням із Шта та ми, в яких час тко во
або пов ніс тю роз та шо ва ні ці ра йо ни, за та ких умов:

(1) як що зап ро по но ва ний ра йон має дос тат ній роз мір або на се лен ня та
дос тат ні ре сур си для під трим ки еко но міч но го роз вит ку на рів ні більш ніж од -
ні єї те ри то рії, опи са ної у стат ті 301(а);

(2) як що в зап ро по но ва но му ра йо ні роз мі ще на при най мні од на те ри то рія,
опи са на у стат ті 301(а);

(3) і як що зап ро по но ва ний ра йон має стра те гію ком плек сно го еко но міч -
но го роз вит ку, яка –
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(А) міс тить кон крет ну прог ра му між ра йон ної спів пра ці, са мо до по мо ги та
дер жав них ін вес ти цій;

(Б) і зат вер дже на кож ним із Шта тів, яких во на сто су єть ся, та Мі ніс тром.
(б) ПОВНОВАЖЕННЯ. – Мі ністр мо же, згід но з оп ри люд не ни ми ним ін -

струк ці я ми, –
(1) зап ро шу ва ти Шта ти до виз на чен ня меж зап ро по но ва них ра йо нів еко -

но міч но го роз вит ку;
(2) спів пра цю ва ти зі Шта та ми –
(А) над на дан ням під трим ки і до по мо ги гру пам еко но міч но го пла ну ван ня

та еко но міч но го роз вит ку ра йо ну;
(Б) над на дан ням до по мо ги гру пам ра йо ну в роз роб лен ні стра те гій ком -

плек сно го еко но міч но го роз вит ку для ра йо нів;
(3) за о хо чу ва ти до учас ті від по від ні ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня в

ра йо нах еко но міч но го роз вит ку.

СТАТТЯ 402. СКАСУВАННЯ АБО МОДИФІКАЦІЯ СТАТУСУ
РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (§ 3172 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

Мі ністр у фор мі ін струк ції оп ри люд нює нор ми для ска су ван ня або мо ди фі -
ка ції ста ту су ра йо нів еко но міч но го роз вит ку.

СТАТТЯ 403. [СКАСОВАНО] (§ 3173 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

СТАТТЯ 404. НАДАННЯ СТРАТЕГІЙ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНО-
МІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИМ КОМІСІЯМ (§ 3174 роз ді лу 42
Зво ду за ко нів США)

Як що будь)яка час ти на ра йо ну еко но міч но го роз вит ку роз та шо ва на в ре -
гі о ні, за який від по ві дає од на чи де кіль ка ре гі о наль них ко мі сій, ра йон еко но -
міч но го роз вит ку має за без пе чи ти на дан ня ко пії стра те гії ком плек сно го еко -
но міч но го роз вит ку ра йо ну від по від ній ре гі о наль ній ко мі сії.

СТАТТЯ 405. ДОПОМОГА ЧАСТИНАМ РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧ-
НОГО РОЗВИТКУ, ЩО РОЗТАШОВАНІ ЗА МЕЖАМИ ТЕРИТОРІЙ, ЯКІ
ВІДПОВІДАЮТЬ КРИТЕРІЯМ ДОБОРУ (§ 3175 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

Не за леж но від умов стат ті 301, Мі ністр мо же на да ва ти на яв ну до по мо гу на
під ста ві цьо го За ко ну на ви ко нан ня про ек ту в тій час ти ні ра йо ну еко но міч но -
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го роз вит ку, яка роз та шо ва на за ме жа ми те ри то рії, опи са ної у стат ті 301(а), як -
що про ект має при нес ти іс тот ну без по се ред ню ко ристь те ри то рії, опи са ній у
стат ті 301(а) і роз та шо ва ній у ме жах цьо го ра йо ну.

РОЗДІЛ V – УПРАВЛІННЯ

СТАТТЯ 501. ПОМІЧНИК МІНІСТРА З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧ-
НОГО РОЗВИТКУ (§ 3191 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр ви ко нує цей За кон че рез по міч ни ка
Мі ніс тра тор гів лі з пи тань еко но міч но го роз вит ку, який приз на ча єть ся Пре зи -
ден том за по ра дою і зго дою Се на ту.

(б) ВИНАГОРОДА. – По міч ник Мі ніс тра тор гів лі з пи тань еко но міч но го
роз вит ку от ри мує ви на го ро ду за став кою IV рів ня шка ли для ке рів них спів ро -
біт ни ків на під ста ві стат ті 5315 роз ді лу 5 Зво ду за ко нів США.

(в) ОБОВ’ЯЗКИ. – По міч ник Мі ніс тра тор гів лі з пи тань еко но міч но го роз -
вит ку ви ко нує обов’яз ки, які ви ма гає від ньо го Мі ністр, і фун кції ке рів ни ка Уп -
рав лін ня еко но міч но го роз вит ку Мі ніс тер ства.

СТАТТЯ 502. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ ЕКОНО-
МІЧНОГО РОЗВИТКУ (§ 3192 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

На ви ко нан ня цьо го За ко ну Мі ністр –
(1) за без пе чує фун кці о ну ван ня го лов но го ін фор ма цій но го Ін тер нет)цен -

тру, в яко му міс тить ся –
(А) ін фор ма ція що до прог рам та за хо дів фе де раль но го уря ду, спря мо ва -

них на еко но міч ний роз ви ток, еко но міч не прис то су ван ня, лік ві да цію нас лід ків
ка тас троф, вій сько ву кон вер сію та до по мо гу в га лу зе во му вре гу лю ван ні;

(Б) гі пер тек сто ві по си лан ня на ор га ні за ції з пи тань еко но міч но го роз вит -
ку Шта ту;

(В) гі пер тек сто ві по си лан ня на ін ші від по від ні ре сур си з пи тань еко но міч -
но го роз вит ку;

(2) до по ма гає по тен цій ним та фак тич ним за яв ни кам в от ри ман ні до по мо -
ги у сфе рі еко но міч но го роз вит ку, еко но міч но го прис то су ван ня, лік ві да ції нас -
лід ків ка тас троф, вій сько вої кон вер сії та га лу зе во го вре гу лю ван ня на під ста ві
за ко нів фе де раль них та Шта ту вста нов лю ва ти шля хи от ри ман ня до по мо ги та
офор млю ва ти за яв ки;

(3) до по ма гає те ри то рі ям, опи са ним у стат ті 301(а), та ін шим те ри то рі ям,
на да ю чи за ці кав ле ним осо бам, гро ма дам, га лу зям та під при єм ствам на цих те -
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ри то рі ях будь)яку тех ніч ну ін фор ма цію, да ні вив чен ня мож ли вос тей рин ку,
або на дає до по мо гу, ін фор ма цію чи по ра ди в ін шій фор мі, яка мо же бу ти ко -
рис ною для пом’як шен ня умов над мір но го без ро біт тя або не пов ної зай ня тос ті
або для за по бі ган ня ство рен ню та ких умов на заз на че них те ри то рі ях;

(4) та от ри мує від по від ну ін фор ма цію від ін ших фе де раль них ві домств,
не об хід ну для ви ко нан ня обов’яз ків за цим За ко ном.

СТАТТЯ 503. КОНСУЛЬТУВАННЯ З ІНШИМИ ОСОБАМИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЯМИ (§ 3193 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БЕЗРОБІТТЯМ. – Мі ністр
мо же ра ди ти ся з будь)яки ми осо ба ми, в т. ч. пред став ни ка ми ро біт ни ків, ке рів -
ниц тва, сіль сько го гос по дар ства та уря ду, які мо жуть до по мог ти у розв’язан ні
проб лем те ри то рії та ре гі о наль но го без ро біт тя або не пов ної зай ня тос ті.

(б) КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ. –
Мі ністр мо же за без пе чи ти про ве ден ня кон суль та цій з ти ми за ці кав ле ни ми фе -
де раль ни ми ві дом ства ми, з яки ми він вва жає це за не об хід не, в хо ді ви ко нан ня
ним сво їх обов’яз ків за цим За ко ном.

СТАТТЯ 504. УПРАВЛІННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ (§ 3194 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

Мі ністр зат вер джує на дан ня фе де раль ної до по мо ги на під ста ві цьо го За -
ко ну за умо ви, як що він пе ре ко на ний у то му, що про ек том, на який на да єть ся
фе де раль на до по мо га, бу дуть на леж ним чи ном уп рав ля ти, а та кож йо го бу дуть
на леж ним чи ном ви ко ну ва ти та об слу го ву ва ти.

СТАТТЯ 505. [СКАСОВАНО] (§ 3195 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

СТАТТЯ 506. ОЦІНКА РОБОТИ ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ (§ 3196
роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр про во дить оцін ку кож но го уні вер -
си тет сько го цен тру та кож но го ра йо ну еко но міч но го роз вит ку, який от ри мує
до по мо гу у фор мі суб си дії на під ста ві цьо го За ко ну (да лі в цій стат ті – «одер -
жу вач суб си дії»), виз на ча ю чи якість ро бо ти одер жу ва ча та йо го вне сок у збе -
ре жен ня рів ня зай ня тос ті та ство рен ня но вих ро бо чих місць.

(б) МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ. – Ме тою оці -
ню ван ня уні вер си тет ських цен трів на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті є виз на чен -
ня то го, які уні вер си тет ські цен три пра цю ють на леж ним чи ном і вар ті то го, щоб

161



про дов жи ти на да ва ти їм до по мо гу у фор мі суб си дії на під ста ві цьо го За ко ну, і
яким тре ба при пи ни ти на да ва ти до по мо гу, від крив ши мож ли вос ті от ри му ва ти
цю до по мо гу ін шим уні вер си тет ським цен трам, які ра ні ше її не от ри му ва ли.

(в) ВИБІР ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНОК. – Оцін ки на під ста ві пун к)
ту (а) ці єї стат ті про во дять ся на пос тій ній ос но ві та ким чи ном, щоб за без пе чи -
ти оцін ку кож но го одер жу ва ча суб си дії впро довж 3 ро ків піс ля то го, як до по -
мо гу одер жу ва чу бу ло приз на че но впер ше, і при най мні раз  на 3 ро ки піс ля
цьо го, про тя гом усь о го пе рі о ду на дан ня суб си дії.

(г) КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ. –
(1) ВСТАНОВЛЕННЯ. – Мі ністр вста нов лює кри те рії, які зас то со ву ють ся

для про ве ден ня оці нок на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті.
(2) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ. – Кри те рії оцін -

ки уні вер си тет сько го цен тру ма ють при най мні пе ред ба ча ти оцін ку внес ку
цен тру в на дан ня тех ніч ної до по мо ги, про ве ден ня прик лад них дос лід жень, ви -
ко нан ня прог ра ми та по ши рен ня ре зуль та тів ро бо ти цен тру.

(3) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. – Кри те -
рії оцін ки ра йо ну еко но міч но го роз вит ку ма ють при най мні пе ред ба ча ти оцін -
ку стан дар тів уп рав лін ня, фі нан со вої під звіт нос ті та ви ко нан ня прог ра ми.

(д) ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА. – У про ве ден ні оцін ки уні вер си тет сько го цен тру
або ра йо ну еко но міч но го роз вит ку на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті Мі ністр
має за без пе чи ти участь при най мні ще од но го уні вер си тет сько го цен тру або,
від по від но, ра йо ну еко но міч но го роз вит ку на ос но ві від шко ду ван ня вит рат.

СТАТТЯ 507. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ (§ 3197
роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

Не піз ні ше ніж че рез 30 днів піс ля да ти будь)якої ре ор га ні за ції офі сів,
прог рам або за хо дів Уп рав лін ня еко но міч но го роз вит ку Мі ністр має нап ра ви ти
по ві дом лен ня про ре ор га ні за цію Ко мі сії з проб лем дов кіл ля та гро мад ських ро -
біт та Ко мі те ту з асиг ну вань Се на ту США, а та кож Ко мі сії з пи тань тран спор ту
та ін фрас трук ту ри та Ко мі те ту з асиг ну вань Па ла ти пред став ни ків.

РОЗДІЛ VІ – ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 601. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТРА (§ 3211 роз ді лу 42 Зво ду
за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – При ви ко нан ні обов’яз ків Мі ніс тра за цим
За ко ном Мі ністр мо же –
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(1) прий ма ти, змі ню ва ти та ви ко рис то ву ва ти пе чат ку, яка має бу ти ві до ма
су ду без  до ве ден ня;

(2) на умо вах за ко нів про дер жав ну ци віль ну служ бу та кла си фі ка цію до -
би ра ти, най ма ти та приз на ча ти пер со нал, не об хід ний для ви ко нан ня цьо го За -
ко ну, та виз на ча ти роз мір ви на го ро ди за йо го пра цю;

(3) про во ди ти та кі слу хан ня, за сі да ти і ді я ти в та кий час і в та ких міс цях і
зас лу хо ву ва ти та кі свід чен ня, які Мі ністр вва жає за до ціль не;

(4) за пи ту ва ти без по се ред ньо в будь)яко го фе де раль но го ві дом ства, прав -
лін ня, ко мі сії, офі су або не за леж ної ус та но ви ін фор ма цію, про по зи ції, роз ра -
хун ки та ста тис тич ні да ні, які Мі ністр вва жає не об хід ни ми для ви ко нан ня цьо -
го За ко ну (при чо му кож не фе де раль не ві дом ство, прав лін ня, ко мі сія, офіс або
не за леж на ус та но ва мо же на да ва ти та ку ін фор ма цію, про по зи ції, роз ра хун ки
та ста тис тич ні да ні без по се ред ньо Мі ніс тро ві);

(5) згід но з оп ри люд не ни ми ним ін струк ці я ми, –
(А) пе ре ус ту па ти чи про да ва ти з аук ці о ну або за при ват ною уго дою, або

будь)яким ін шим чи ном ре а лі зо ву ва ти, за на яв ний роз ра ху нок або в кре дит, на
влас ний роз суд, на та ких умо вах і за та ку су му ви на го ро ди, які Мі ністр вва жа -
ти ме за до ціль не, будь)які бор го ві до ку мен ти, контр ак ти, пре тен зії, пер со наль -
не май но або цін ні па пе ри, які йо му бу ли пе ре ус туп ле ні, або яки ми він во ло діє
у зв’яз ку з до по мо гою, що на да єть ся на під ста ві цьо го За ко ну;

(Б) стя гу ва ти кош ти або ук ла да ти ми ро ву уго ду за всі ма зо бов’язан ня ми,
які йо му бу ли пе ре ус туп ле ні, або яки ми він во ло діє у зв’яз ку із заз на че ною до -
по мо гою, до мо мен ту пе ре да чі цих зо бов’язань Ге не раль но му про ку ро ро ві для
по зо ву або стяг нен ня;

(6) на та ких умо вах і за та ку су му ви на го ро ди, які Мі ністр вва жа ти ме за
до ціль не, роз по ряд жа ти ся будь)яким пер со наль ним або ре аль ним май ном, яке
бу ло пе ре да не Мі ніс тро ві у во ло дін ня або прид ба не ним ін шим чи ном у зв’яз ку
з до по мо гою, що на да єть ся на під ста ві цьо го За ко ну, за вер шу ва ти ство рен ня
цьо го май на, ре мон ту ва ти йо го, вдос ко на лю ва ти, мо дер ні зу ва ти, стра ху ва ти,
зда ва ти в орен ду або про да ва ти за на яв ний роз ра ху нок або в кре дит;

(7) вес ти спра ви в су ді до ос та точ но го за до во лен ня, че рез ук ла дан ня ми -
ро вої уго ди або зас то су ван ня ін ших ад мі ніс тра тив них дій, до пе ре да чі їх Ге не -
раль но му про ку ро ро ві, всіх пре тен зій до тре тіх сто рін, що бу ли пе ре ус туп ле ні
Мі ніс тро ві у зв’яз ку з до по мо гою, що на да єть ся на під ста ві цьо го За ко ну;

(8) прид ба ва ти, будь)яким за кон ним чи ном, будь)яке май но (ре аль не, пер -
со наль не або змі ша не, ма те рі аль не або не ма те рі аль не), нас кіль ки це до ціль но у
зв’яз ку з до по мо гою, що на да єть ся на під ста ві цьо го За ко ну;
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(9) на до да ток до будь)яких пов но ва жень, фун кцій, при ві ле їв та пільг, зак -
ріп ле них за Мі ніс тром згід но з ін ши ми по ло жен ня ми, вжи ва ти будь)яких за хо -
дів, у т. ч. ук ла да ти до го во ри на пос лу ги ад во ка тів, які він вва жа ти ме не об хід -
ни ми або ба жа ни ми при ут во рен ні, ку пів лі, об слу го ву ван ні ак ти вів, ук ла ден ні
ком про міс них угод, мо ди фі ка ції або лік ві да ції ак ти вів та ін ших ад мі ніс тра тив -
них за хо дах що до ак ти вів, яки ми він во ло діє у зв’яз ку з до по мо гою, що на да єть -
ся на під ста ві цьо го За ко ну;

(10) (А) най ма ти ек спер тів та кон суль тан тів або ор га ні за ції згід но з
ін струк ці я ми, які міс тять ся у стат ті 3109 роз ді лу 5 Зво ду за ко нів США,
при чо му з мож ли віс тю що річ но го по дов жен ня від по від них до го во рів
най му;

(Б) оп ла чу ва ти ро бо ту заз на че них най ня тих осіб, у т. ч. час, зат ра че ний
ни ми на по їз дки;

(В) ви ді ля ти заз на че ним осо бам, у ви пад ку їх най ман ня на фе де раль ну
уря до ву служ бу на ок ре мі пе рі о ди і здій снен ня ни ми по їз док з пос тій них
місць про жи ван ня або ро бо ти, су ми на пок рит тя до рож ніх вит рат, у т. ч. до -
бо ві, згід но з ін струк ці я ми , які міс тять ся у стат ті 5703 роз ді лу 5 Зво ду за ко -
нів США;

(11) вста нов лю ва ти по каз ни ки якос ті ро бо ти для суб си дій та ін ших ви дів
до по мо ги, що на да ють ся на під ста ві цьо го За ко ну, та ви ко рис то ву ва ти ці по каз -
ни ки для оцін ки еко но міч но го впли ву прог рам до по мо ги в еко но міч но му роз -
вит ку, що ви ко ну ють ся на під ста ві цьо го За ко ну, при чо му Мі ністр вста нов лює
та ви ко рис то вує та кі по каз ни ки че рез –

(А) ви щих по са до вих осіб або пра ців ни ків Мі ніс тер ства;
(Б) най ман ня осіб за до го во ра ми, які ук ла да ють ся для та ких ці лей;
(В) на дан ня суб си дій осо бам із кош тів, які ви ді ля ють ся для ви ко нан ня

цьо го За ко ну;
(12) ви ко рис то ву ю чи будь)які кош ти з ви ді ле них на ви ко нан ня стат)

ті 207, про во ди ти ог ля ди ста ну дов кіл ля та нес ти не об хід ні ви дат ки на оцін ку
та мо ні то ринг впли ву на дов кіл ля до по мо ги в еко но міч но му роз вит ку, яка на -
да єть ся, та яку про по ну єть ся на да ти на під ста ві цьо го За ко ну, в т. ч. ви дат ки,
пов’яза ні з пред став лен ням та за хис том дій Мі ніс тра, що сто су ють ся впли ву та -
кої до по мо ги на дов кіл ля;

(13) вис ту па ти по зи ва чем або від по ві да чем у будь)яко му су ді пись мо во го
про вад жен ня за галь ної юрис дик ції на рів ні Шта ту або в будь)яко му ок руж но -
му су ді Спо лу че них Шта тів, при чо му про ти Мі ніс тра або сто сов но май на Мі -
ніс тра не мо же від кри ва ти ся про вад жен ня у спра ві про нак ла дан ня ареш ту,
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ви да ва ти ся су до ва за бо ро на, нак ла да ти ся арешт на май но бор жни ка у треть ої
осо би або іні ці ю ва ти ся ін ше по діб не про вад жен ня, про між не або ви ко нав че;

(14) вста нов лю ва ти пра ви ла, нор ми та про це ду ри, які Мі ністр вва жає за
до ціль не для ви ко нан ня цьо го За ко ну.

(б) РІШЕННЯ СУДІВ ПРО СТЯГНЕННЯ РЕШТИ БОРГУ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ. – Пов но ва жен ня вес ти спра ви в су ді, на да не на під ста ві пун кту (а)(7)
ці єї стат ті, вклю чає пов но ва жен ня от ри му ва ти су до ві рі шен ня про стяг нен ня
реш ти бор гу з ре а лі за ції за без пе чен ня або ін шим чи ном вес ти спра ви що до
зас тав них, пе ре ус туп ле них Мі ніс тро ві.

(в) НЕЗАСТОСОВНІСТЬ ІНШИХ ОКРЕМИХ ВИМОГ. – Стат тя 3709 Ста ту тів із
вне се ни ми до них поп рав ка ми (стат тя 5 роз ді лу 41 Зво ду за ко нів США) не по -
ши рю єть ся ні на який до го вір стра ху ван ня від не без печ них при род них явищ
та ні на яку за ку пів лю або ук ла ден ня до го во ру про пос лу ги або пос тав ки у
зв’яз ку з май ном, от ри ма ним Мі ніс тром у ре зуль та ті на дан ня до по мо ги на під -
ста ві цьо го За ко ну, як що стра ху валь на пре мія або вар тість пос луг чи пос та вок
не пе ре ви щує 1000 до ла рів США.

(г) МАЙНОВІ ІНТЕРЕСИ. –
(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Пов но ва жен ня, яки ми на ді ле ний Мі ністр на

під ста ві ці єї стат ті, сто сов но май на, прид ба но го Мі ніс тром у зв’яз ку з на дан ням
до по мо ги на під ста ві цьо го За ко ну, по ши рю ють ся на май но ві ін те ре си Мі ніс тра
сто сов но про ек тів, зат вер дже них на під ста ві –

(А) цьо го За ко ну;
(Б) роз ді лу І За ко ну про зас то су ван ня гро мад ських ро біт від 1976 р. 

(§ 6701 і да лі роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США);
(В) роз ді лу ІІ За ко ну про тор гів лю від 1974 р. (§ 2251 і да лі роз ді лу 19 Зво -

ду за ко нів США);
(Г) За ко ну про до по мо гу гро ма дам у ви пад ках над зви чай ної по су хи від 

1977 р. (§ 5184, при міт ка, роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США; Гро мад ський за кон № 95)31).
(2) ВІДМОВА. – Мі ністр мо же час тко во або пов ніс тю від мо ви ти ся від

будь)яко го май но во го ін те ре су або ін те ре су що до ма те рі аль но го пер со наль но -
го май на, пов’яза но го із суб си ді єю, піс ля да ти, яка нас ту пить че рез 20 ро ків піс -
ля да ти на дан ня суб си дії.

(д) ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕРЕДАВАТИ ПРАВА ТА ОФОРМЛЮВАТИ ПЕРЕДАЧУ
ПРАВ. – Пов но ва жен ня пе ре да ва ти пра ва та офор млю ва ти від іме ні Мі ніс тра
ак ти від чу жен ня, до ку мен ти про ви пуск, ак ти пе ре да чі та до ку мен ти про ви)п -
ла ту зак лад них, а та кож будь)який ін ший пись мо вий ін стру мент, що сто су єть ся
ре аль но го або пер со наль но го май на або будь)яко го ін те ре су в та ко му май ні,
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прид ба но го Мі ніс тром на під ста ві цьо го За ко ну, мо же ре а лі зо ву ва ти ся Мі ніс -
тром або будь)якою ін шою ви щою по са до вою або до ві ре ною осо бою, приз на че -
ною Мі ніс тром для та кої ці лі, без  офор млен ня будь)яко го чіт ко оз на че но го де -
ле гу ван ня пов но ва жень або до ру чен ня.

СТАТТЯ 602. ЗБЕРЕЖЕННЯ НОРМАТИВІВ (§ 3212 роз ді лу 42 Зво ду
за ко нів США)

Усі ро біт ни ки низь кої ква лі фі ка ції та ме ха ні ки, які най ма ють ся під ряд -
ни ка ми або суб під ряд ни ка ми на про ек ти, що ви ко ну ють ся за до по мо гою Мі -
ніс тра на під ста вах цьо го За ко ну, ма ють от ри му ва ти зар пла ту не ниж чу за
роз мі ри ста вок, по ши ре ні на по діб них об’єк тах бу дів ниц тва в да ній міс це -
вос ті, виз на че ні мі ніс тром пра ці на під ста ві під гла ви ІV гла ви 31 роз ді лу 40
Зво ду за ко нів США. Мі ністр не на дає ні я кої фі нан со вої до по мо ги на під ста -
ві ці єї гла ви на ви ко нан ня та ко го про ек ту, не от ри мав ши спер шу адек ват -
них га ран тій, що ці нор ма ти ви пра ці бу дуть збе ре же ні для бу ді вель них ро -
біт. Мі ністр пра ці має сто сов но нор ма ти вів пра ці, заз на че них у да но му
по ло жен ні, пов но ва жен ня та фун кції, вик ла де ні у Пла ні ре ор га ні за ції № 14
від 1950 р. (15 F.R. 3176; 64 Stat. 1267) та у стат ті 3145 роз ді лу 40 Зво ду за -
ко нів США.

СТАТТЯ 603. РІЧНИЙ ЗВІТ КОНГРЕСУ (§ 3213 роз ді лу 42 Зво ду за -
ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Не піз ні ше ніж 1 лип ня 2000 р. та 1 лип ня
кож но го нас туп но го ро ку Мі ністр по дає на роз гляд Кон гре су все біч ний і док -
лад ний річ ний звіт про ре зуль та ти сво єї ро бо ти на під ста ві цьо го За ко ну за ос -
тан ній із пов них бюд жет них ро ків.

(б) ВКЛЮЧЕННЯ. – Кож ний звіт, який ви ма га єть ся на під ста ві пун кту (а)
ці єї стат ті, має вклю ча ти та ке:

(1) пе ре лік усіх одер жу ва чів суб си дій по кож но му Шта ту, в т.ч. спів від но -
шен ня між на мі че ни ми ін вес ти ці я ми при ват но го сек то ра та фе де раль но го уря -
ду по кож но му одер жу ва чу суб си дії;

(2) опис будь)якої ці лі ін вес ту ван ня по зи ко вих кош тів при ват но го сек то -
ра у зв’яз ку із суб си ді я ми, які на да ють ся –

(А) сіль ським та місь ким те ри то рі ям, які пе ре бу ва ють в еко но міч ній скру ті;
(Б) та те ри то рі ям, які пе ре бу ва ють у над зви чай но скрут ній си ту а ції;
(3) піс ля за вер шен ня про ек ту – спів від но шен ня між ос во є ни ми ін вес ти ці -

я ми при ват но го сек то ра та фе де раль но го уря ду у про ект.
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СТАТТЯ 604. ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПЕРЕДАЧА КОШТІВ
МІЖ ФЕДЕРАЛЬНИМИ ВІДОМСТВАМИ (§ 3214 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

(а) ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ ІНШИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ ВІДОМСТВАМ. – Мі -
ністр мо же –

(1) де ле гу ва ти ке рів ни кам ін ших фе де раль них ві домств та кі фун кції, пов но ва -
жен ня та обов’яз ки з пок ла де них на ньо го за цим За ко ном, які він вва жає за до ціль не;

(2) упов но ва жу ва ти ке рів ни ків фе де раль них ві домств на пе ре де ле гу ван -
ня фун кцій, пов но ва жень та обов’яз ків.

(б) ПЕРЕДАЧА КОШТІВ ІНШИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ ВІДОМСТВАМ. – Кош ти, при-
з на че ні для асиг ну ван ня на ви ко нан ня цьо го За ко ну, мо жуть пе ре да ва ти ся між
фе де раль ни ми ві дом ства ми, за умо ви їх ньо го ви ко рис тан ня са ме в тих ці лях,
за ра ди яких во ни бу ли приз на че ні та асиг но ва ні.

(в) ПЕРЕДАЧА КОШТІВ ВІД ІНШИХ ФЕДЕРАЛЬНИХ ВІДОМСТВ. –
(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За умо ви ви ко рис тан ня кош тів згід но з ви мо -

га ми п. (2) ниж че, в ці лях ви ко нан ня цьо го За ко ну Мі ністр мо же прий ма ти кош -
ти, які пе ре да ють ся від ін ших фе де раль них ві домств, як що ці кош ти ви ко рис то -
ву ва ти муть ся са ме в тих ці лях, за ра ди яких во ни бу ли приз на че ні та асиг но ва ні
(та на са ме тих умо вах, на яких во ни бу ли приз на че ні та асиг но ва ні).

(2) ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ. – Пе ре да ні кош ти –
(А) ма ють бу ти за ре зер во ва ни ми до їх пов но го вит ра чан ня;
(Б) і мо жуть, нас кіль ки це не об хід но для ви ко нан ня цьо го За ко ну, пе ре да -

ва ти ся і вклю ча ти ся Мі ніс тром до асиг ну вань на зар пла ти та ви дат ки.

СТАТТЯ 605. ШТРАФНІ САНКЦІЇ (§ 3215 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

(а) НЕПРАВДИВІ ЗАЯВИ; ЗАВИЩЕННЯ ЦІНИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. – Осо ба, яка
ро бить сві до мо неп рав ди ву за я ву або сві до мо за ви щує ці ну будь)яко го цін но го
па пе ру з ме тою –

(1) от ри ман ня для се бе або для будь)яко го по дав ця про хан ня будь)якої
фі нан со вої до по мо ги на під ста ві цьо го За ко ну або по дов жен ня до по мо ги, пе ре -
не сен ня її на піз ні ший строк або ух ва лен ня що до неї то го чи ін шо го ак та, або
на дан ня до по мо ги будь)яким ін шим чи ном, або з ме тою прий нят тя, ви пус ку
або суб сти ту ції цін но го па пе ру для от ри ман ня до по мо ги;

(2) впли ву тим чи ін шим чи ном на дії Мі ніс тра; або
(3) от ри ман ня гро шо вих кош тів, май на чи будь)якої ін шої цін ної ре чі на

під ста ві цьо го За ко ну,
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під ля гає штра фу на під ста ві роз ді лу 18 Зво ду за ко нів США, ув’яз нен ню на
тер мін до 5 ро ків або обом цим ви дам по ка ран ня.

(б) ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗКРАДАННЯМ ТА ШАХРАЙСТВОМ. – Осо ба,
яка в тій чи ін шій мі рі пов’яза на з Мі ніс тром у спра ві за без пе чен ня зас то су ван -
ня цьо го За ко ну і яка –

(1) роз тра чує, роз кра дає або сві до мо ви ко рис то вує не за ціль о вим приз на -
чен ням будь)які кош ти, цін ні па пе ри чи ін ші цін ні ре чі, що бу ли від да ні під
зас та ву або будь)яким ін шим чи ном до ві ре ні цій осо бі;

(2) з на мі ром ввес ти в ома ну Мі ніс тра або будь)яку ін шу осо бу чи ор ган,
або будь)яку по са до ву осо бу, ау ди то ра чи пе ре ві ряль ни ка –

(А) ро бить будь)який не вір ний за пис у будь)якій кни зі, зві ті або бю ле те ні,
які по да ють ся від Мі ніс тра, або Мі ніс тро ві; або

(Б) не ма ю чи на те офі цій них пов но ва жень, офор млює будь)який ор дер
або ви пис ку, ви дає або пе ре ус ту пає будь)яку но ту, об лі га цію, за без пе чен ня
або ін ше бор го ве зо бов’язан ня, або від по від ну тра ту, пе ре каз ний век сель, зас -
тав ну, рі шен ня су ду або пос та но ву;

(3) з на мі ром ввес ти в ома ну бе ре участь або от ри мує час тку у гро шо вих
кош тах, при бут ку, май ні або ви го дах або пря мо чи опо се ред ко ва но от ри мує
заз на че не че рез будь)яку ді ло ву опе ра цію, по зи ку, суб си дію, ко мі сію, до го вір
чи будь)який ін ший акт Мі ніс тра; або

(4) на дає будь)яку не доз во ле ну ін фор ма цію що до будь)яко го май бут ньо го
за хо ду або пла ну Мі ніс тра, яка мо же поз на чи ти ся на вар тос ті цін них па пе рів,
або, ма ю чи та ку ін фор ма цію, пря мо чи опо се ред ко ва но ро бить ін вес ти ції в цін ні
па пе ри або май но будь)якої ком па нії чи кор по ра ції – одер жу ва ча по зик, суб си -
дій чи ін шої до по мо ги від Мі ніс тра – або спе ку лює та ки ми па пе ра ми чи май ном,

під ля гає штра фу на під ста ві роз ді лу 18 Зво ду за ко нів США, ув’яз нен ню на
тер мін до 5 ро ків або обом цим ви дам по ка ран ня.

СТАТТЯ 606. НАЙМАННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПРОСУВАННЯ
ПРОЕКТУ ТА СЛУЖБОВЦІВ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ФУНКЦІЯМИ
(§ 3216 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

Мі ністр не має на да ва ти до по мо гу на під ста ві цьо го За ко ну ні я ко му під -
при єм ству, як що влас ни ки, пар тне ри або пред став ни ки ке рів но го скла ду під -
при єм ства –

(1) не під твер дять Мі ніс тро ві іме на та пріз ви ща всіх юрис тів, аген тів та ін -
ших осіб, най ня тих під при єм ством або від іме ні під при єм ства в ці лях прис ко рен -
ня роз гля ду за я вок, по да них Мі ніс тро ві, на до по мо гу будь)яко го ро ду за умо ва ми
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цьо го За ко ну, а та кож роз мір ви на го ро ди, яка вип ла чу єть ся або зап ла но ва на для
вип ла ти заз на че ній осо бі за пос лу ги з прис ко рен ня роз гля ду за я вок;

(2) не офор млять уго ду, яка зо бов’язує під при єм ство впро довж 2 ро ків, по -
чи на ю чи з да ти на дан ня Мі ніс тром до по мо ги під при єм ству, ут ри му ва ти ся від
най ман ня будь)якої осо би, про по ну ван ня будь)якої по са ди або ро бо чо го міс ця
або вип ла ти по пе ред ньо го го но ра ру за май бут ні про фе сій ні пос лу ги будь)якій
осо бі, яка на да ту на дан ня до по мо ги чи будь)якої її час ти ни або впро довж од -
но го ро ку піс ля ці єї да ти –

(А) зай ма ла ке рів ну по са ду або по са ду юрис та, аген та чи служ бов ця Мі -
ніс тер ства;

(Б) зай ма ла по са ду або бу ла за лу че на до ро бо ти, яка, за виз на чен ням Мі ніс -
тра, пе ред ба ча ла сво бо ду дій що до на дан ня до по мо ги на під ста ві цьо го За ко ну.

СТАТТЯ 607. ВЕДЕННЯ ПРЕЛІКУ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ЗАЯВОК НА
ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ГРОМАДСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЗА ТАКИМ ПЕРЕЛІКОМ (§ 3217 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Мі ністр зо бов’яза ний –
(1) вес ти, як пос тій ну час ти ну об лі ко вих да них Мі ніс тер ства, пе ре лік за я -

вок, схва ле них для на дан ня фі нан со вої до по мо ги на під ста ві цьо го За ко ну;
(2) на да ва ти заз на че ний пе ре лік для гро мад сько го контр о лю у зви чай ні

ро бо чі го ди ни Мі ніс тер ства.
(б) ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ. – Та ка ін фор ма ція має до да ва ти ся до пе ре -

лі ку, який ве деть ся на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті, як тіль ки схва лю єть ся за -
яв ка, опи са на в під пун кті (а)(1):

(1) ім’я та пріз ви ще за яв ни ка та, у ви пад ку кор по ра тив ної за яв ки, ім’я та
пріз ви ще кож ної по са до вої осо би та ди рек то ра кор по ра ції;

(2) роз мір та три ва лість фі нан со вої до по мо ги, на от ри ман ня якої бу ло по -
да но заз на че ну за яв ку;

(3) ці лі, на які приз на че но ви ко рис та ти над ход жен ня від фі нан со вої до -
по мо ги.

СТАТТЯ 608. ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА АУДИТОРСЬКІ
ПЕРЕВІРКИ (§ 3218 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ. –
Кож ний одер жу вач до по мо ги на під ста ві цьо го За ко ну ве де об лік згід но з ви -
мо га ми, ви су ну ти ми Мі ніс тром, у т. ч. з про зо рим вик ла ден ням та ких да них:
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(1) роз мір над ход жень від до по мо ги та те, яким чи ном одер жу вач роз по -
ряд жа єть ся ни ми;

(2) за галь на вар тість про ек ту, у зв’яз ку з яким на да єть ся або ви ко рис то ву -
єть ся до по мо га;

(3) роз мір та ха рак тер час тки у вит ра тах про ек ту, яка пок ри ва єть ся над -
ход жен ня ми з ін ших дже рел;

(4) ін ші об лі ко ві да ні, які ма ють спрос ти ти ефек тив ну ау ди тор ську пе ре вір ку.
(б) ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ РЕЄСТРІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТУ. – Мі ністр,

го лов ний ін спек тор Мі ніс тер ства та на чаль ник Го лов но го контр оль но)фі нан со -
во го уп рав лін ня США або будь)який ін ший пред став ник із на леж ни ми пов но -
ва жен ня ми має от ри му ва ти дос туп з ме тою про ве ден ня ау ди ту та пе ре вір ки до
будь)яких об лі ко вих ре єс трів, до ку мен тів, па пе рів та за пи сів одер жу ва ча, які
сто су ють ся до по мо ги, от ри ма ної на під ста ві цьо го За ко ну.

СТАТТЯ 609. ЗВ’ЯЗОК ІЗ НАДАННЯМ ДОПОМОГИ ЗА ІНШИМ
ЗАКОНОМ (§ 3219 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

Ні що в цьо му За ко ні не дає пов но ва жень і не доз во ляє змен шу ва ти роз мір
фе де раль ної до по мо ги, яка приз на ча єть ся на під ста ві будь)яко го ін шо го за ко -
ну для будь)яко го Шта ту або ін шо го ут во рен ня, що від по ві дає кри те рі ям до бо -
ру, вик ла де ним у да но му За ко ні.

СТАТТЯ 610. ПРИЙНЯТТЯ ПОСВІДЧЕНЬ ЗАЯВНИКІВ (§ 3220
роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

Згід но з виз на че ни ми ним умов та тер мі нів, Мі ністр мо же прий ня ти по)
с від чен ня по дав ця за яв ки на от ри ман ня до по мо ги на під ста ві цьо го За ко ну, які
під твер джу ють від по від ність за яв ни ка ви мо гам цьо го За ко ну.

СТАТТЯ 611. ЗВІТ ПРО ПЕРЕПЛАНУВАННЯ І НОВУ ЗАБУДОВУ
СТАРИХ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ

(а) ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ВТОРИННОЇ ЗАБУДОВИ. – В цій стат ті тер -
мін «ді лян ка для вто рин ної за бу до ви» має те зна чен ня, яке бу ло на да но цьо му
тер мі ну у стат ті 101(39) За ко ну про все біч ний за хист дов кіл ля, ком пен са ції та
від по ві даль ність у ви пад ку йо го заб руд нен ня від 1980 р. (§ 9601(39) роз ді лу 42
Зво ду за ко нів США).

(б) ЗВІТ. –
(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Не піз ні ше ніж че рез рік піс ля да ти на бут тя

чин нос ті ці єю стат тею на чаль ник Го лов но го контр оль но)фі нан со во го уп рав лін -

170



ня США скла дає звіт, у яко му оці ню ють ся суб си дії, на да ні Уп рав лін ням еко но -
міч но го роз вит ку на еко но міч ний роз ви ток ді ля нок для вто рин ної за бу до ви.

(2) ЗМІСТ. – У зві ті має міс ти ти ся та ке:
(А) виз на чен ня кож но го про ек ту, який ви ко ну вав ся за по пе ред ній 10)річ -

ний пе рі од із ви ко рис тан ням кош тів суб си дій на за хо ди що до ре кон струк ції ді -
ля нок для вто рин ної за бу до ви;

(Б) по кож но му про ек ту:
(і) тип про ве де них за хо дів що до еко но міч но го роз вит ку;
(іі) як що про во ди ли ся за хо ди з від нов лен ня те ри то рії:
(І) тип за хо дів з від нов лен ня те ри то рії;
(ІІ) су ма кош тів суб си дії, ви ко рис та на на та кі за хо ди в до ла рах та у про -

цен тно му від но шен ні до за галь ної су ми суб си дії;
(ііі) зас то со ва ні стан дар ти еко но міч но го роз вит ку та за хис ту дов кіл ля

(як що та кі іс ну ють);
(іv) вплив про ек ту на еко но міч ний роз ви ток;
(v) роль ор га нів з пи тань охо ро ни дов кіл ля – фе де раль них, Шта ту та міс -

це вих, як що та кі іс ну ють;
(vi) участь гро мад ськос ті у про ек ті.
(3) ПОДАННЯ ЗВІТУ НА РОЗГЛЯД. – На чаль ник Го лов но го контр оль но)фі -

нан со во го уп рав лін ня США по дає ко пію зві ту на роз гляд Ко мі сії Се на ту США із
проб лем дов кіл ля та гро мад ських ро біт та Ко мі сії Па ла ти пред став ни ків з пи -
тань тран спор ту та ін фрас трук ту ри.

СТАТТЯ 612. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Як що будь)яка час ти на суб си дій, що на да ють ся на під ста ві цьо го За ко ну,

ви ко рис то ву єть ся для про ек ту еко но міч но го роз вит ку, який пе ред ба чає від -
нов лен ня те ри то рії, та ке від нов лен ня про во дить ся з дот ри ман ням усіх від по -
від них за ко нів та норм – фе де раль них, Шта ту та міс це вих.

РОЗДІЛ VII – ФІНАНСУВАННЯ

СТАТТЯ 701. ЗАГАЛЬНА САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ (§ 3231
роз ді лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ. – Та кі су ми ви ді -
ле ні для асиг ну ван ня на прог ра ми до по мо ги в еко но міч но му роз вит ку, які
ре а лі зу ють ся на ви ко нан ня цьо го За ко ну, і за ре зер во ва ні до їх пов но го вит -
ра чан ня:
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(1) 400 млн до ла рів США на 2004 бюд жет ний рік;
(2) 425 млн до ла рів США на 2005 бюд жет ний рік;
(3) 450 млн до ла рів США на 2006 бюд жет ний рік;
(4) 475 млн до ла рів США на 2007 бюд жет ний рік;
(5) 500 млн до ла рів США на 2008 бюд жет ний рік.
(б) ЗАРПЛАТИ ТА ВИДАТКИ. – Та кі су ми ви ді ле ні для асиг ну ван ня на зар -

пла ти та ви дат ки, пов’яза ні із за без пе чен ням зас то су ван ня цьо го За ко ну, і за -
ре зер во ва ні до їх пов но го вит ра чан ня:

(1) 33 377 000 до ла рів США на 2004 бюд жет ний рік;
(2) су ми, які вва жа ти муть ся не об хід ни ми, на кож ний нас туп ний бюд жет ний рік.

СТАТТЯ 702. САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ КОШТІВ НА
ЗАХОДИ З ОБОРОННОЇ КОНВЕРСІЇ (§ 3232 роз ді лу 42 Зво ду за ко нів
США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – На до да ток до сум, ви ді ле них на під ста ві
стат ті 701, зак ріп лю ють ся до їх пов но го вит ра чан ня асиг ну ван ня, не об хід ні
для ви ко нан ня стат ті 209(в)(1).

(б) ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ. – Кош ти, ви ді ле ні на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті,
мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся на ді яль ність, у якій пе ред ба ча ють ся пі лот ні про ек -
ти при ва ти за ції та за хо ди з еко но міч но го роз вит ку зак ри тих або пе реп ро філь -
о ва них вій сько вих об’єк тів, або об’єк тів Мі ніс тер ства енер ге ти ки.

СТАТТЯ 703. САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ КОШТІВ НА
ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ КАТАСТРОФ (§ 3233 роз ді -
лу 42 Зво ду за ко нів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – На до да ток до сум, ви ді ле них на під ста ві
стат ті 701, зак ріп лю ють ся до їх пов но го вит ра чан ня асиг ну ван ня, не об хід ні
для ви ко нан ня стат ті 209(в)(2).

(б) ФЕДЕРАЛЬНА ЧАСТКА. – Фе де раль на час тка вар тос ті за хо дів, які фі нан -
су ють ся з кош тів, ви ді ле них на під ста ві пун кту (а) ці єї стат ті, ста но вить 100
від сот ків.

СТАТТЯ 704. ФІНАНСУВАННЯ СУБСИДІЙ НА ПЛАНУВАННЯ
ТА НА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИДАТКИ

Із сум, що ви ді ля ють ся на під ста ві стат ті 701 на кож ний бюд жет ний рік, не
мен ше 27 млн до ла рів США ви ді ля єть ся на суб си дії, які на да ють ся на під ста ві
стат ті 203.
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[СТАТТЯ 605 ЗАКОНУ ПРО ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІД 2004 р. (НЕ Є ЧАСТИНОЮ «PWEDA»)]

СТАТТЯ 605. ДУМКА КОНГРЕСУ ЩОДО ПРЕДСТАВНИКІВ З
ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

(а) ВИСНОВОК. – Кон грес дій шов та ко го вис нов ку:
(1) ро бо та з пла ну ван ня та ко ор ди на ції се ред фе де раль них ві домств, ор га -

нів са мов ря ду ван ня Шта тів та міс це вос тей, ін ді ан ських пле мен та ра йо нів еко -
но міч но го роз вит ку є жит тє во не об хід ною для ус пі ху прог ра ми еко но міч но го
роз вит ку;

(2) пред став ни ки з пи тань еко но міч но го роз вит ку Уп рав лін ня еко но міч -
но го роз вит ку за без пе чу ють на дан ня тех ніч ної до по мо ги гро ма дам, які пе ре -
бу ва ють в еко но міч ній скру ті, не об хід ної для під трим ки заз на че ної ро бо ти з
пла ну ван ня та ко ор ди на ції;

(3) впро довж 5 ро ків, що пе ре ду ва ли да ті на бут тя чин нос ті цим За ко ном,
кіль кість пред став ни ків з пи тань еко но міч но го роз вит ку змен ши ла ся май же на
25 від сот ків.

(б) ДУМКА КОНГРЕСУ. – Кон грес вва жає, що Мі ністр має ут ри му ва ти дос -
тат ню кіль кість пред став ни ків з пи тань еко но міч но го роз вит ку для за без пе -
чен ня мож ли вос ті на дан ня Уп рав лін ням еко но міч но го роз вит ку ефек тив ної
до по мо ги гро ма дам, які пе ре бу ва ють в еко но міч ній скру ті, і під трим ки еко но -
міч но го зрос тан ня та роз вит ку се ред Шта тів.

За кон про Аген тство під трим ки мож ли вос тей 
Ат лан тич ної Ка на ди

Звід пе рег ля ну тих за ко нів, 1985 р., гла ва 41 (До да ток 4)
Ме та
4. Ме тою ці єї Час ти ни є роз ши рен ня мож ли вос тей для еко но міч но го роз -

вит ку Ат лан тич ної Ка на ди, зок ре ма під ви щен ня тем пів зрос тан ня тру до вих до -
хо дів та роз ши рен ня мож ли вос тей зай ня тос ті в заз на че но му ре гі о ні.

Пов но ва жен ня, обов’яз ки та фун кції Мі ніс тра
Звід пе рег ля ну тих за ко нів, 1985 р., гла ва 41 (До да ток 4), роз діл 6; 2002 р.,

гла ва 17, роз діл 2.
Ок ре ме виз на чен ня те ри то рій
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7. Мі ністр мо же сво їм на ка зом ок ре мо виз на ча ти на пе рі од, вста нов ле ний
у на ка зі, будь)яку зо ну та те ри то рії Ат лан тич ної Ка на ди, яка, на дум ку Мі ніс -
тра, зав дя ки сво їм ви нят ко вим об ста ви нам має мож ли вос ті пок ра щен ня си ту а -
ції з про дук тив ною зай ня тіс тю, спи ра ю чись на міс це ву ба зу.

Ак ції та ін ші від по від ні ін стру мен ти
8. Ос кіль ки ін ше не пе ред ба че не будь)яки ми ін ши ми нор ма ми, Мі ністр

мо же прид ба ва ти, ви ко ну ва ти, пе ре ус ту па ти або про да ва ти фон до вий оп ці -
он, вар рант на ак ції, ак цію або ін ший по діб ний фі нан со вий ін стру мент,
одер жа ний як умо ву для на дан ня по зи ки або здій снен ня внес ку, на дан ня га -
ран тії, стра ху ван ня по зи ки або кре ди ту згід но з умо ва ми роз ді лу 13 або в
хо ді от ри ман ня або стяг нен ня пла те жів за бор го ви ми зо бов’язан ня ми пе ред
Аген тством.

Звід пе рег ля ну тих за ко нів, 1985 р., гла ва 41 (До да ток 4), роз діл 8; 2001,
гла ва 34, роз діл 5.

Аген тство під трим ки мож ли вос тей Ат лан тич ної Ка на ди
Пре зи дент
11. (1) Гу бер на тор у ра ді приз на чає зас туп ни ком Мі ніс тра служ бов ця,

який офі цій но зветь ся «пре зи ден том Аген тства» і пе ре бу ває на цій по са ді про -
тя гом ча су, виз на че но го Гу бер на то ром.

Ви ко нав чий ди рек тор
(2) Пре зи дент є ви ко нав чим ди рек то ром Аген тства і під ке рів ниц твом Мі -

ніс тра здій снює контр оль та наг ляд за ро бо тою, по са до ви ми осо ба ми та пер со -
на лом Аген тства.

Ви ко ну ю чий обов’яз ки пре зи ден та
(3) У разі від сут нос ті пре зи ден та або нез дат нос ті ним здій сню ва ти свої

обов’яз ки, або у ви пад ку від крит тя ва кан сії на цю по са ду, Мі ністр приз на чає ін -
шу осо бу для ви ко нан ня обов’яз ків пре зи ден та, при чо му пе рі од, впро довж яко -
го будь)яка осо ба мо же ви ко ну ва ти обов’яз ки пре зи ден та, не бу ду чи зат вер -
дже ною Гу бер на то ром у ра ді, не пе ре ви щує 90 днів.

Ме та, пов но ва жен ня та обов’яз ки
Ме та
12. Ме тою Аген тства є під трим ка та сти му лю ван ня роз ши рен ня мож ли -

вос тей для еко но міч но го роз вит ку Ат лан тич ної Ка на ди, із зо се ред жен ням
особ ли вої ува ги на ма лих та се ред ніх під при єм ствах, шля хом роз роб лен ня та
впро вад жен ня по лі тик, прог рам і про ек тів та від сто ю ван ня ін те ре сів Ат лан -
тич ної Ка на ди під час роз роб лен ня та впро вад жен ня за галь но на ці о наль ної
еко но міч ної по лі ти ки, на ці о наль них прог рам та про ек тів.
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Пов но ва жен ня
13. Для до сяг нен ня заз на че ної ме ти Аген тство мо же здій сню ва ти та кі

фун кції:
(a) у вза є мо дії з ін ши ми від по від ни ми мі ніс тер ства ми та аген тства ми уря ду

Ка на ди роз роб ля ти пла ни та ком плек сні фе де раль ні під хо ди зад ля спри ян ня
роз ши рен ню мож ли вос тей еко но міч но го роз вит ку Ат лан тич ної Ка на ди;

(б) пла ну ва ти, ске ро ву ва ти, контр о лю ва ти та ви ко ну ва ти прог ра ми та про -
ек ти, приз на че ні для пря мо го або опо се ред ко ва но го спри ян ня та ким ці лям:

(i) зас ну ван ню, роз вит ку, під трим ці та про су ван ню під при ємств, особ ли во
ма ло го та се ред ньо го біз не су, в Ат лан тич ній Ка на ді;

(ii) роз вит ку під при єм ниць ких та лан тів да но го ре гі о ну;
(iii) еко но міч но му доб ро бу ту да но го ре гі о ну;
(в) пла ну ва ти, ске ро ву ва ти, контр о лю ва ти та ви ко ну ва ти прог ра ми та

про ек ти, приз на че ні для пок ра щен ня умов ве ден ня біз не су в Ат лан тич ній Ка -
на ді, в т.ч. прог ра ми та про ек ти з та ких пи тань:

(i) під трим ка тор го во)про мис ло вих то ва риств, кон фе рен цій, дос лід жень,
кон суль та цій, спе ці а лі зо ва них вис та вок, де мон стра цій них про ек тів та вив чен -
ня кон’юн кту ри рин ку;

(ii) роз ви ток баз да них та ме реж пе ре да чі да них що до мож ли вос тей ді ло -
вої ді яль нос ті;

(iii) пок ра щен ня ді ло вих зв’яз ків та спів пра ці;
(iv) під ви щен ня рів ня знань у сфе рі біз не су та ін вес ти цій;
(г) на да ва ти до по мо гу ін вес то рам у по шу ку під при ємств, особ ли во ма ло го

та се ред ньо го біз не су, на те ри то рії Ат лан тич ної Ка на ди, які від по ві да ють ви мо -
гам що до ін вес ти цій, що ді ють в Ат лан тич ній Ка на ді та в усій кра ї ні;

(д) на да ва ти будь)якій осо бі по зи ки, пов’яза ні із зас ну ван ням та роз вит -
ком під при ємств, особ ли во ма ло го та се ред ньо го біз не су, на те ри то рії Ат лан -
тич ної Ка на ди;

(е) по ру ча ти ся за по вер нен ня або за без пе чу ва ти стра ху ван ня по зи ки або
кре ди ту у зв’яз ку з будь)яким фі нан со вим зо бов’язан ням, узя тим на се бе
будь)якою осо бою у зв’яз ку із зас ну ван ням або роз вит ком під при ємств, особ -
ли во ма ло го та се ред ньо го біз не су, в Ат лан тич ній Ка на ді;

(є) на умо вах, зат вер дже них Мі ніс тер ством фі нан сів, на да ва ти гран ти та
здій сню ва ти внес ки на під трим ку прог рам та про ек тів, які ви ко ну ють ся Аген -
тством або Мі ніс тром;

(ж) ук ла да ти контр ак ти, ме мо ран ду ми про вза є мо ро зу мін ня або ін ші до -
мов ле нос ті від іме ні Її Ве лич нос ті Ко ро ле ви Ка на ди або від іме ні Аген тства;
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(ж.1) ук ла да ти уго ду з Кор по ра ці єю «Enterprise Ca pe Breton», яка доз во ляє
ос тан ній, у рам ках її ці лей та пов но ва жень, вик ла де них у роз ді лах 33 і 34 За ко -
ну про Кор по ра цію «Enterprise Ca pe Breton», ко рис ту ва ти ся пов но ва жен ня ми
або ви ко ну ва ти обов’яз ки або фун кції Аген тства, на умо вах цьо го роз ді лу, в
т.ч. пов но ва жен ня ук ла да ти уго ди, за яки ми Пар ла мен том ви ді ля ють ся кош ти
на ці лі Аген тства;

(з) вжи ва ти всіх ін ших за хо дів, у яких є не об хід ність або які вип ли ва ють
із до сяг нен ня ме ти Аген тства.

Звід пе рег ля ну тих за ко нів, 1985 р., гла ва 41 (До да ток 4), роз діл 13; 2002,
гла ва 17, роз діл 3.

Уп рав лін ня з пи тань мож ли вос тей Ат лан тич ної Ка на ди
Зас ну ван ня Уп рав лін ня
18. (1) Цим За ко ном зас но ву єть ся уп рав лін ня під наз вою «Уп рав лін ня з

пи тань мож ли вос тей Ат лан тич ної Ка на ди» у скла ді пре зи ден та і не біль ше ніж
се ми чле нів, які приз на ча ють ся Гу бер на то ром у ра ді за по дан ням Мі ніс тра на
пе рі од, виз на че ний Гу бер на то ром, але не більш ніж на три ро ки.

Ме та
(2) Ме тою Уп рав лін ня є до по мо га Аген тству у ко рис ту ван ні ним сво ї ми

пов но ва жен ня ми та у ви ко нан ні сво їх обов’яз ків і фун кцій.
Член ство
(3) До скла ду Уп рав лін ня вхо дять осо би з кож ної про він ції Ат лан тич ної

Ка на ди.
Го ло ва
(4) Го ло вою Уп рав лін ня є пре зи дент, а в разі від сут нос ті за йо го приз на -

чен ням обов’яз ки го ло ви ви ко нує ін ший член Уп рав лін ня.
Там же.
(2) Мі ністр мо же, за по год жен ням із Мі ніс тром фі нан сів, ви да ва ти та кі роз -

по ряд жен ня:
(a) роз по ряд жен ня що до по зик, га ран тій, які мо жуть на да ва ти ся та стра ху -

ван ня по зик і кре ди тів, яке мо же за без пе чу ва ти ся на під ста ві ці єї Час ти ни;
(б) роз по ряд жен ня, які виз на ча ють об ста ви ни, за яких Мі ністр мо же прид -

ба ва ти, ви ко ну ва ти, пе ре ус ту па ти або про да ва ти фон до вий оп ці он, от ри ма ний
як умо ву для здій снен ня внес ку або на дан ня по зи ки, га ран тії, стра ху ван ня по -
зи ки або кре ди ту на під ста ві ці єї Час ти ни, та по ря док здій снен ня ним цих дій.

Роз по ряд жен ня що до ок ре мо виз на че них те ри то рій
(3) Для то го щоб ско рис ту ва ти ся мож ли вос тя ми пок ра щен ня си ту а ції з

про дук тив ною зай ня тіс тю, спи ра ю чись на міс це ву ба зу, ви яв ле ни ми на ок ре мо
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виз на че ній те ри то рії, на під ста ві цьо го роз ді лу мо жуть ви да ва ти ся ок ре мі роз -
по ряд жен ня, які сто су ють ся са ме ці єї те ри то рії та від різ ня ють ся від за галь них
роз по ряд жень що до Ат лан тич ної Ка на ди.

Звід пе рег ля ну тих за ко нів, 1985 р., гла ва 41 (До да ток 4), роз діл 21; 1992,
гла ва 1, роз діл 10.

А2: За кон про ди вер си фі ка цію еко но мі ки За хід ної Ка на ди
Звід пе рег ля ну тих за ко нів, 1985 р., гла ва 11 (До да ток 4)
[1988 р., гла ва 17, зат вер дже но 8 чер вня 1988 р.]

ЦІЛЬ
3. Ціл лю цьо го За ко ну є спри ян ня роз вит ку та ди вер си фі ка ції еко но мі ки

За хід ної Ка на ди та про су ван ня ін те ре сів За хід ної Ка на ди під час роз роб лен ня
та впро вад жен ня за галь но на ці о наль ної еко но міч ної по лі ти ки, на ці о наль них
прог рам та про ек тів.

МІНІСТЕРСТВО
Зас ну ван ня Мі ніс тер ства
4. (1) Цим За ко ном у скла ді уря ду Ка на ди зас но ву єть ся мі ніс тер ство під

наз вою Мі ніс тер ство ди вер си фі ка ції еко но мі ки За хід ної Ка на ди під го ло ву ван -
ням Мі ніс тра з пи тань ди вер си фі ка ції еко но мі ки За хід ної Ка на ди, який приз на -
ча єть ся Ко мі сі єю під Ве ли кою Пе чат кою Ка на ди.

ПОВНОВАЖЕННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ФУНКЦІЇ МІНІСТРА
Пов но ва жен ня, обов’яз ки та фун кції Мі ніс тра
5. (1) Пов но ва жен ня, обов’яз ки та фун кції Мі ніс тра охоп лю ють і по ши рю -

ють ся на всі пи тан ня, під ві дом чі Пар ла мен ту, за які в за ко но дав чо му по ряд ку
не пок ла де но від по ві даль ність ні на яке ін ше мі ніс тер ство, уп рав лін ня або ор -
ган уря ду Ка на ди і які сто су ють ся сти му лю ван ня роз вит ку та ди вер си фі ка ції
еко но мі ки За хід ної Ка на ди та про су ван ня ін те ре сів За хід ної Ка на ди під час
роз роб лен ня та впро вад жен ня за галь но на ці о наль ної еко но міч ної по лі ти ки,
на ці о наль них прог рам та про ек тів.

Там же
(2) Мі ністр ви ко нує та кі фун кції:
(a) ске ро вує, про су ває та ко ор ди нує по лі ти ки та прог ра ми уря ду Ка на ди,

пов’яза ні з роз вит ком та ди вер си фі ка ці єю еко но мі ки За хід ної Ка на ди, в то му
чис лі ті, що спря мо ва ні на до сяг нен ня по зи тив них нас лід ків для про мис ло вос ті;

(б) нап рав ляє та ко ор ди нує зу сил ля, що вжи ва ють ся уря дом Ка на ди для
на ла год жен ня від но син спів пра ці з про він ці я ми За хід ної Ка на ди, ко мер цій ни -
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ми, тру до ви ми та ін ши ми дер жав ни ми та при ват ни ми ор га ні за ці я ми з ме тою
роз вит ку та ди вер си фі ка ції еко но мі ки За хід ної Ка на ди;

(в) скла дає де таль ну ін фор ма цію про всі прог ра ми та про ек ти, що ним ви -
ко ну ють ся, з ме тою оцін ки тен ден цій, роз вит ку та прог ре су у зрос тан ні та ди -
вер си фі ка ції еко но мі ки За хід ної Ка на ди.

До дат ко ві обов’яз ки та фун кції:
6. (1) Мі ністр мо же ви ко ну ва ти та кі фун кції:
(a) роз роб ля ти пла ни та ком плек сні стра те гії для спри ян ня роз вит ку та

ди вер си фі ка ції еко но мі ки За хід ної Ка на ди;
(б) здій сню ва ти наг ляд за впро вад жен ням прог рам та про ек тів на ви ко нан ня

пла нів та стра те гій, заз на че них у пун кті (а), а та кож, у тих ви пад ках, як що ви ко нан -
ня цих прог рам та про ек тів не пок ла да єть ся на ін шо го мі ніс тра чи мі ніс тер ство або
ор ган уря ду Ка на ди, іні ці ю ва ти або впро вад жу ва ти ці прог ра ми та про ек ти;

(в) пла ну ва ти, ске ро ву ва ти, контр о лю ва ти та ви ко ну ва ти прог ра ми та про -
ек ти, приз на че ні для пря мо го або опо се ред ко ва но го спри ян ня та ким ці лям:

(i) зас ну ван ню, роз вит ку, під трим ці та про су ван ню під при ємств, особ ли во
ма ло го та се ред ньо го біз не су, в За хід ній Ка на ді;

(ii) еко но міч но му доб ро бу ту да но го ре гі о ну;
(г) пла ну ва ти, ске ро ву ва ти, контр о лю ва ти та ви ко ну ва ти прог ра ми та

про ек ти, приз на че ні для пок ра щен ня умов ве ден ня біз не су в За хід ній Ка на ді, в
т.ч. прог ра ми та про ек ти з та ких пи тань:

(i) під три ман ня тор го во)про мис ло вих то ва риств, кон фе рен цій, дос лід -
жень, кон суль та цій, спе ці а лі зо ва них вис та вок, де мон стра цій них про ек тів та
вив чен ня кон’юн кту ри рин ку;

(ii) роз ви ток баз да них та ме реж пе ре да чі да них що до мож ли вос тей ді ло -
вої ді яль нос ті;

(iii) пок ра щен ня ді ло вих зв’яз ків та спів пра ці;
(д) іні ці ю ва ти, ви ко ну ва ти, суб си ду ва ти, сти му лю ва ти та ко ор ди ну ва ти

ро бо ту над стра те гіч ни ми дос лід жен ня ми, роз роб кою по лі ти ки та про ве ден -
ням еко но міч но го ана лі зу з ме тою спри ян ня роз вит ку та ди вер си фі ка ції еко -
но мі ки За хід ної Ка на ди;

(е) у зв’яз ку з ре а лі за ці єю ним сво їх пов но ва жень та фун кцій і ви ко нан -
ням обов’яз ків ук ла да ти за по год жен ням із Гу бер на то ром у ра ді будь)яку уго ду
з уря дом будь)якої про він ції або з будь)яким ор га ном та ко го уря ду.

Фі нан со ва до по мо га
(2) Мі ністр мо же, на умо вах, зат вер дже них Мі ніс тер ством фі нан сів та за

по год жен ням із Мі ніс тром фі нан сів, здій сню ва ти та кі фун кції:
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(а) на да ва ти будь)якій осо бі по зи ки, пов’яза ні із зас ну ван ням або роз вит -
ком під при ємств, особ ли во ма ло го та се ред ньо го біз не су, на те ри то рії За хід -
ної Ка на ди;

(б) по ру ча ти ся за по вер нен ня або за без пе чу ва ти стра ху ван ня по зи ки або
кре ди ту у зв’яз ку з будь)яким фі нан со вим зо бов’язан ням, узя тим на се бе
будь)якою осо бою у зв’яз ку із зас ну ван ням або роз вит ком під при ємств, особ -
ли во ма ло го та се ред ньо го біз не су, в За хід ній Ка на ді.

Там же
(3) Мі ністр мо же, на умо вах, зат вер дже них Мі ніс тер ством фі нан сів, на да -

ва ти гран ти та здій сню ва ти внес ки на під трим ку ви ко ну ва них ним прог рам та
про ек тів.

А3: За кон про Аген тство еко но міч но го роз вит ку ре гі о нів
про він ції Кве бек

2005 р., гла ва 26
ЦІЛЬ
3. Ціл лю цьо го За ко ну є сти му лю ван ня роз вит ку та ди вер си фі ка ції еко но -

мі ки ре гі о нів про він ції Кве бек.
МІНІСТР
Приз на чен ня
4. (1) Мі ністр приз на ча єть ся Ко мі сі єю під Ве ли кою Пе чат кою Ка на ди на

пе рі од, виз на че ний Ко мі сі єю.
Пов но ва жен ня, обов’яз ки та фун кції
(2) Пов но ва жен ня, обов’яз ки та фун кції Мі ніс тра охоп лю ють і по ши рю -

ють ся на всі пи тан ня, під ві дом чі Пар ла мен ту, за які в за ко но дав чо му по ряд ку,
ок рім да но го Аген тства, не пок ла де но від по ві даль ність ні на яке ін ше мі ніс тер -
ство, уп рав лін ня або аген тство уря ду Ка на ди і які сто су ють ся сти му лю ван ня
роз вит ку та ди вер си фі ка ції еко но мі ки ре гі о нів про він ції Кве бек.

Ко ор ди на ція
(3) У зв’яз ку з ре а лі за ці єю пов но ва жень та фун кцій і ви ко нан ням обов’яз -

ків, пок ла де них на ньо го у від по від нос ті до умов пун кту (2) Мі ністр –
(а) ске ро вує, про су ває та ко ор ди нує по лі ти ки та прог ра ми уря ду Ка на ди,

пов’яза ні з роз вит ком та ди вер си фі ка ці єю еко но мі ки ре гі о нів про він ції Кве бек;
(б) нап рав ляє та ко ор ди нує зу сил ля, що вжи ва ють ся уря дом Ка на ди для

на ла год жен ня від но син спів пра ці з про він ці єю Кве бек та з ко мер цій ни ми, тру -
до ви ми та ін ши ми дер жав ни ми і при ват ни ми ор га ні за ці я ми ці єї про він ції.

Ко мі те ти
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(4) Мі ністр мо же зас но ву ва ти кон суль та тив ні та ін ші ко мі те ти, вста нов -
лю ва ти по ря док член ства в них, їх ні обов’яз ки та фун кції, за без пе чу ва ти їх ню
ді яль ність.

Пов но ва жен ня, обов’яз ки та фун кції Мі ніс тра
6. Мі ністр ре а лі зо вує свої пов но ва жен ня і фун кції та ви ко нує свої обов’яз -

ки та ким чи ном, щоб за без пе чи ти ви ко нан ня та ких зав дань:
(a) сти му лю ван ня еко но міч но го роз вит ку ре гі о нів про він ції Кве бек з пе ре -

важ но низь ки ми до хо да ми та/або по віль ни ми тем па ми еко но міч но го зрос тан ня
або з не дос тат ні ми мож ли вос тя ми для за без пе чен ня про дук тив ної зай ня тос ті;

(б) зо се ред жен ня на дов гос тро ко во му еко но міч но му роз вит ку та за без пе -
чен ні ста лої зай ня тос ті і ство рен ні до хо дів;

(в) при ді лен ня особ ли вої ува ги під при єм ствам ма ло го та се ред ньо го біз -
не су та роз вит ку під при єм ниць ких та лан тів.

Ак ції та ін ші від по від ні ін стру мен ти
7. Ос кіль ки ін ше не пе ред ба че не будь)яки ми ін ши ми нор ма ми, Мі ністр мо -

же прид ба ва ти, ви ко ну ва ти, пе ре ус ту па ти або про да ва ти фон до вий оп ці он, вар -
рант на ак ції, ак цію або ін ший по діб ний фі нан со вий ін стру мент, одер жа ний як
умо ва для на дан ня по зи ки або здій снен ня внес ку, на дан ня га ран тії, стра ху ван -
ня по зи ки або кре ди ту згід но з умо ва ми пун кту 11(1) або в хо ді от ри ман ня або
стяг нен ня пла те жів за бор го ви ми зо бов’язан ня ми пе ред Аген тством.

АГЕНТСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ПРОВІНЦІЇ КВЕБЕК
8. У скла ді уря ду Ка на ди зас но ву єть ся аген тство під наз вою «Аген тство

еко но міч но го роз вит ку ре гі о нів про він ції Кве бек».
Пре зи дент
9. (1) Гу бер на тор у ра ді приз на чає зас туп ни ком Мі ніс тра служ бов ця, який

офі цій но зветь ся «пре зи ден том Аген тства» і пе ре бу ває на цій по са ді про тя гом
ча су, виз на че но го Гу бер на то ром.

Ви ко нав чий ди рек тор
(2) Пре зи дент є ви ко нав чим ди рек то ром Аген тства і під ке рів ниц твом Мі -

ніс тра здій снює контр оль та наг ляд за ро бо тою, по са до ви ми осо ба ми та пер со -
на лом Аген тства.

МЕТА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Ме та
10. (1) Ме тою Аген тства є сти му лю ван ня дов гос тро ко во го еко но міч но го

роз вит ку в ре гі о нах про він ції Кве бек че рез при ді лен ня особ ли вої ува ги ре гі о -
нам з по віль ни ми тем па ми еко но міч но го зрос тан ня або з не дос тат ні ми мож ли -
вос тя ми для за без пе чен ня про дук тив ної зай ня тос ті.
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Спів ро біт ниц тво та вза є мо до пов нен ня
(2) На ви ко нан ня заз на че ної ме ти Аген тство вжи ває та ких за хо дів, які

сти му лю ва ти муть спів ро біт ниц тво та вза є мо до пов ню валь ні сто сун ки з про він -
ці єю Кве бек та її гро ма да ми.

Пов но ва жен ня
11. (1) Для до сяг нен ня заз на че ної ме ти Аген тство мо же здій сню ва ти та кі

фун кції:
(а) у вза є мо дії з ін ши ми від по від ни ми мі ніс тра ми, уп рав лін ня ми та аген -

т)ства ми уря ду Ка на ди роз роб ля ти та впро вад жу ва ти по лі ти ки, пла ни та ком -
плек сні фе де раль ні під хо ди;

(a.1) роз роб ля ти та впро вад жу ва ти ме ха ніз ми по лег шен ня спів ро біт ниц -
тва та уз год же них дій із про він ці єю Кве бек та її гро ма да ми;

(б) пла ну ва ти, ви ко ну ва ти, ске ро ву ва ти та контр о лю ва ти прог ра ми та
про ек ти або про по ну ва ти пос лу ги, приз на че ні для пря мо го або опо се ред ко ва -
но го спри ян ня та ким ці лям:

(i) зас ну ван ню, роз вит ку, під трим ці та про су ван ню під при ємств, особ ли во
ма ло го та се ред ньо го біз не су, на те ри то рії про він ції Кве бек;

(ii) роз вит ку під при єм ниць ких та лан тів у про він ції Кве бек;
(iii) еко но міч но му доб ро бу ту про він ції Кве бек;
(iv) роз вит ку гро мад про він ції Кве бек;
(в) пла ну ва ти, ви ко ну ва ти, ске ро ву ва ти та контр о лю ва ти прог ра ми та про -

ек ти або про по ну ва ти пос лу ги, приз на че ні для пок ра щен ня еко но міч но го клі -
ма ту в про він ції Кве бек, у т.ч. прог ра ми, про ек ти та пос лу ги в та ких сфе рах:

(i) під трим ка тор го во)про мис ло вих то ва риств, кон фе рен цій, дос лід жень,
кон суль та цій, спе ці а лі зо ва них вис та вок, де мон стра цій них про ек тів та вив чен -
ня кон’юн кту ри рин ку;

(ii) роз ви ток баз да них та ме реж пе ре да чі да них що до еко но міч них мож -
ли вос тей;

(iii) пок ра щен ня ді ло вих зв’яз ків та спів пра ці;
(iv) сти му лю ван ня на бут тя знань у сфе рі біз не су та ін вес ти цій;
(г) от ри му ва ти, зби ра ти – про во дя чи об сте жен ня, або ін шим чи ном – упо -

ряд ко ву ва ти, ана лі зу ва ти, уз год жу ва ти та по ши рю ва ти ін фор ма цію сто сов но
роз вит ку та ди вер си фі ка ції еко но мі ки ре гі о нів про він ції Кве бек;

(д) на да ва ти до по мо гу ін вес то рам у зас ну ван ні під при ємств, особ ли во ма -
ло го та се ред ньо го біз не су, на те ри то рії про він ції Кве бек, які від по ві да ють фе -
де раль ним ви мо гам що до ін вес ти цій та умо вам, зат вер дже ним Мі ніс тер ством
фі нан сів Ка на ди;
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(е) на да ва ти будь)якій осо бі по зи ки, пов’яза ні із зас ну ван ням та роз вит -
ком під при ємств, особ ли во ма ло го та се ред ньо го біз не су, на те ри то рії про він -
ції Кве бек;

(є) по ру ча ти ся за по вер нен ня або за без пе чу ва ти стра ху ван ня по зи ки або
кре ди ту у зв’яз ку з будь)яким фі нан со вим зо бов’язан ням, узя тим на се бе
будь)якою осо бою у зв’яз ку із зас ну ван ням та роз вит ком під при ємств, заз на че -
них у пун кті (е);

(ж) на да ва ти гран ти та здій сню ва ти внес ки на під трим ку прог рам та про -
ек тів, які ви ко ну ють ся Аген тством або Мі ніс тром;

(з) ук ла да ти контр ак ти, ме мо ран ду ми про вза є мо ро зу мін ня або ін ші до -
мов ле нос ті від іме ні Її Ве лич нос ті Ко ро ле ви Ка на ди або від іме ні Аген тства, в
то му чис лі уго ди про спів пра цю та уго ди сто сов но ок ре мих га лу зей еко но мі ки
про він ції Кве бек.

Роз по ряд жен ня
(2) Мі ністр мо же, за по год жен ням із Мі ніс тром фі нан сів, ви да ва ти та кі роз -

по ряд жен ня:
(a) роз по ряд жен ня що до по зик, га ран тій, які мо жуть на да ва ти ся, та

стра ху ван ня по зик і кре ди тів, яке мо же за без пе чу ва ти ся на під ста ві цьо го
За ко ну;

(б) роз по ряд жен ня, які виз на ча ють об ста ви ни, за яких Мі ністр мо же прид -
ба ва ти, ви ко ну ва ти, пе ре ус ту па ти або про да ва ти фон до вий оп ці он, от ри ма ний
як умо ва для здій снен ня внес ку або на дан ня по зи ки, га ран тії, стра ху ван ня по -
зи ки або кре ди ту на під ста ві цьо го За ко ну, та по ря док здій снен ня ним цих дій.

Стра ху ван ня на ви па док по ру шен ня зо бов’язан ня
(3) Для кра що го за без пе чен ня, стра ху ван ня по зи ки або кре ди ту, що на да -

єть ся на під ста ві цьо го За ко ну, ква лі фі ку єть ся як га ран тія для ці лей За ко ну про
ве ден ня фі нан со вих справ.

ПОСТАНОВА (ЄС) № 1080/2006 ЕВРОПЕЙСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ
від 5 лип ня 2006 р.

«Про Єв ро пей ський фонд ре гі о наль но го роз вит ку
та ска су ван ня Пос та но ви (ЄС) № 1783/1999»

(1) Згід но з по ло жен ня ми Стат ті 160 Уго ди, Єв ро пей ський фонд ре гі о наль -
но го роз вит ку приз на ча єть ся для до по мо ги в по до лан ні ос нов них ре гі о наль -
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них дис про пор цій у Єв ро пей ській Спіль но ті. Та ким чи ном, Єв ро пей ський фонд
ре гі о наль но го роз вит ку спри яє змен шен ню роз ри вів між рів ня ми роз вит ку
різ них ре гі о нів та сту пе ня від ста ван ня ре гі о нів, що пе ре бу ва ють у най менш
спри ят ли вих умо вах, у т.ч. сіль ських та місь ких те ри то рій, про мис ло вих ре гі о -
нів, що пе ре жи ва ють за не пад, та ких те ри то рій з ге ог ра фіч ни ми або при род ни -
ми об ме жен ня ми, як ос тро ви, гір ські те ри то рії, ма ло на се ле ні те ри то рії та при -
кор дон ні ре гі о ни.

(5) В рам ках ін тег ро ва ної ре а лі за ції місь ко го роз вит ку виз на єть ся за не -
об хід не під три му ва ти ок ре мі дії що до від нов лен ня жит ло вих бу дов на те ри то -
рі ях, які заз на ють або пос та ють пе ред заг ро зою фі зич но го за не па ду та вик лю -
чен ня з ак тив но го со ці аль но го жит тя у кра ї нах, що на бу ли член ства в
Єв ро пей сько му Со ю зі 1 трав ня 2004 р. або піс ля ці єї да ти.

(7) За по ру кою ефек тив но го та ре зуль та тив но го впро вад жен ня дій за під -
трим ки Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку є на леж не вря ду ван ня та
спів пра ця всіх від по від них те ри то рі аль них та со ці аль но)еко но міч них пар тне -
рів, особ ли во ре гі о наль них та міс це вих ор га нів вла ди, а та кож усіх ін ших ор га -
нів, що ма ють від но шен ня до ці єї спра ви на різ них ета пах ре а лі за ції опе ра цій -
них прог рам, що ви ко ну ють ся на умо вах спіль но го фі нан су ван ня з
ви ко рис тан ням кош тів Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку.

(9) Ви ко рис то ву ю чи дос від та пе ре ва ги Гро мад ської іні ці а ти ви «URBAN»,
про яку йдеть ся у Стат ті 20(1)(б) Пос та но ви Ра ди (ЄС) № 1260/1999 від 21 чер -
вня 1999 р., де вик ла де но за галь ні по ло жен ня що до Струк тур них фон дів (1),
ста лий місь кий роз ви ток має під кріп лю ва ти ся пов ним ін тег ру ван ням за хо дів у
цій сфе рі в опе ра цій ні прог ра ми, що ви ко ну ють ся на умо вах спіль но го фі нан -
су ван ня з ви ко рис тан ням кош тів Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит -
ку, при чо му особ ли ва ува га має при ді ля ти ся міс це во му роз вит ку та іні ці а ти вам
зі ство рен ня ро бо чих місць і їх ньо му ін но ва цій но му по тен ці а лу.

(12) Особ ли ву ува гу не об хід но при ді ля ти най від да ле ні шим ре гі о нам, по -
ши рю ю чи, як ви ня ток, об ся ги фі нан су ван ня з Єв ро пей сько го фон ду ре гі о -
наль но го роз вит ку на на дан ня до по мо ги в ро бо чо му по ряд ку, пов’яза ної з
пок рит тям до дат ко вих вит рат, зу мов ле них їх ньою спе ци фіч ною со ці аль -
но)еко но міч ною си ту а ці єю, яка ус клад ню єть ся їх ньою від да ле ніс тю, ізоль о ва -
ніс тю, не ве ли ки ми роз мі ра ми, нес при ят ли ви ми то пог ра фіч ни ми та клі ма тич -
ни ми умо ва ми та за леж ніс тю їх ньої еко но мі ки від де кіль кох ви дів про дук ції,
че рез нез мін ність та вза є мо по єд нан ня яких су во ро об ме жу єть ся їх ній роз ви -
ток. Ці кон крет ні за хо ди пот ре бу ють зас то су ван ня та кої пра вопід ста ви, як
Стат тя 299(2) Уго ди.
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(13) За до по мо гою Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку ма ють
ви рі шу ва ти ся проб ле ми дос туп нос ті та від да ле нос ті від ве ли ких рин ків те ри -
то рій із над зви чай но низь кою щіль ніс тю на се лен ня, заз на че них у Про то ко лі 
№ 6 про спе ці аль ні по ло жен ня що до Зав дан ня 6 у рам ках Струк тур них фон дів
у Фін лян дії та Шве ції до Ак та при єд нан ня від 1994 р. З ме тою під трим ки ста ло -
го роз вит ку Єв ро пей ський фонд ре гі о наль но го роз вит ку та кож має зай ма ти ся
по до лан ням кон крет них пе реш код, із яки ми сти ка ють ся ок ре мі ос тро ви, гір ські
міс це вос ті, при кор дон ні ре гі о ни та ма ло на се ле ні те ри то рії, які, че рез своє ге -
ог ра фіч не роз та шу ван ня, роз ви ва ють ся не дос тат ньо швид ко.

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стат тя 2
Ціль
Від по від но до Стат ті 160 Уго ди та Пос та но ви (ЄС) № 1083/2006, з кош тів Єв -

ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку має фі нан су ва ти ся на дан ня до по -
мо ги, спря мо ва ної на по си лен ня еко но міч ної та со ці аль ної єд нос ті че рез по до -
лан ня ос нов них ре гі о наль них дис про пор цій зав дя ки під трим ці роз вит ку та
струк тур ної пе ре бу до ви ре гі о наль них еко но мік, у т. ч. кон вер сії про мис ло вих
ре гі о нів, які пе ре жи ва ють за не пад, та від ста лих ре гі о нів, а та кож під трим ки
тран скор дон но го, тран сна ці о наль но го та між ре гі о наль но го спів ро біт ниц тва.

Та ким чи ном Єв ро пей ський фонд ре гі о наль но го роз вит ку спри я ти ме ре а -
лі за ції прі о ри те тів Єв ро пей ської Спіль но ти, особ ли во пот ре би по си лен ня кон -
ку рен тос про мож нос ті та ін но ва цій нос ті, ство рен ня та за хис ту ста лих ро бо чих
місць та за без пе чен ня ста ло го роз вит ку.

Стат тя 3
Об сяг до по мо ги
2. З кош тів Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку фі нан су єть ся:
(а) про дук тив не ін вес ту ван ня, яке спри яє ство рен ню і за хис ту ста лих ро -

бо чих місць, го лов ним чи ном за ра ху нок пря мої до по мо ги при ін вес ту ван ні в
ма лий на се ред ній біз нес;

(б) ін вес ту ван ня в ін фрас трук ту ру;
(в) роз крит тя внут ріш ньо го по тен ці а лу те ри то рії че рез за хо ди, які спри я -

ють ре гі о наль но му та міс це во му роз вит ку. До та ких за хо дів на ле жить на дан ня
під трим ки та пос луг під при єм ствам, особ ли во ма ло го та се ред ньо го біз не су
(МСБ), ство рен ня та роз ви ток та ких фі нан со вих ін стру мен тів, як вен чур ні, по -
зи ко ві та га ран тій ні фон ди, фон ди міс це во го роз вит ку, суб си дії у виг ля ді від -
сот ко вих вип лат, на ла год жен ня зв’яз ків, спів ро біт ниц тво та об мін дос ві дом
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між ре гі о на ми, міс та ми та від по від ни ми суб’єк та ми со ці аль ної, еко но міч ної та
еко ло гіч ної ді яль нос ті.

Стат тя 4
Кон вер ген ція
При ви ко рис тан ні Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку для ви -

ко нан ня Зав дан ня кон вер ген ції до по мо га, яка на да єть ся з йо го кош тів, зо се -
ред жу єть ся на під три ман ні ста ло го ін тег ро ва но го ре гі о наль но го та міс це во го
еко но міч но го роз вит ку та за без пе чен ні зай ня тос ті шля хом мо бі лі за ції та по -
си лен ня внут ріш ніх мож ли вос тей те ри то рії че рез опе ра цій ні прог ра ми, спря -
мо ва ні на мо дер ні за цію і ди вер си фі ка цію еко но міч них струк тур та на ство -
рен ня і за хист ста лих ро бо чих місць. Цьо го мож на до сяг ти, пе ре ду сім
ре а лі зу вав ши та кі прі о ри те ти, при чо му кон крет на струк ту ра їх по єд нан ня в
тій чи ін шій стра те гії за ле жить від кон крет них особ ли вос тей кож ної з кра -
їн)чле нів ЄС:

1. На у ко во)тех но ло гіч ний роз ви ток, ін но ва ції та під при єм ниц тво, в т.ч.
по си лен ня по туж нос тей на у ко во)тех но ло гіч но го роз вит ку та їх ін тег ра ція в
Єв ро пей ський дос лід ниць кий прос тір, зок ре ма в йо го ін фрас трук ту ри; до по мо -
га в на у ко во)тех но ло гіч но му роз вит ку, особ ли во під при єм ствам МСБ, та у
тран сфер тах тех но ло гій; пок ра щен ня зв’яз ків між під при єм ства ми МСБ, ви щи -
ми нав чаль ни ми, на у ко во)дос лід ни ми зак ла да ми та на у ко во)тех ніч ни ми цен -
тра ми; роз ви ток під при єм ниць ких ме реж; про ек ти і клас те ри спів пра ці дер -
жав но го і при ват но го сек то рів; під трим ка на дан ня під при єм ниць ких та
тех ніч них пос луг гру пам під при ємств МСБ; сти му лю ван ня під при єм ниць ко го
та ін но ва цій но го фі нан су ван ня в ма ло му та се ред ньо му біз не сі че рез ін стру -
мен ти фі нан со во го ін жи ні рин гу.

2. Ін фор ма цій не сус піль ство, в т. ч. роз ви ток ін фрас трук ту ри елек трон -
них за со бів зв’яз ку, міс це во го ін фор ма цій но го на пов нен ня, пос луг та прик лад -
них прог рам, пок ра щен ня без печ но го дос ту пу до он)лай но вих гро мад ських
пос луг та їх роз ви ток; на дан ня до по мо ги та пос луг під при єм ствам МСБ в ос во -
єн ні та ефек тив но му зас то су ван ні ін фор ма цій но)ко му ні ка цій них тех но ло гій
(ІКТ) або у ви ко рис тан ні но вих ідей.

3. Іні ці а ти ви що до міс це во го роз вит ку та до по мо га струк ту рам, які на да -
ють пос лу ги що до ство рен ня ро бо чих місць для меш кан ців сво го ра йо ну, як що
та ка ді яль ність не під па дає під по ло жен ня Пос та но ви (ЄС) № 1081/2006.

4. Охо ро на дов кіл ля, в т.ч. ін вес ти ції, пов’яза ні з во до пос та чан ням, во до -
від ве ден ням та уп рав лін ням від хо да ми; очи щен ня стіч них вод та за без пе чен ня
якос ті по віт ря; за хо ди про ти опус те лю ван ня; ком плек сні за хо ди про ти 
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заб руд нен ня; до по мо га в за хо дах, спря мо ва них на змен шен ня впли ву клі ма -
тич них змін; від нов лен ня нав ко лиш ньо го фі зич но го се ре до ви ща, в т.ч. заб руд -
не них об’єк тів і зе мель, ре кон струк ція ста рих про мис ло вих ра йо нів; спри ян ня
охо ро ні та від нов лен ню бі о роз ма їт тя та нав ко лиш ньо го при род но го се ре до ви -
ща, в т. ч. ін вес ти ції в об’єк ти «NATURA 2000»; до по мо га під при єм ствам МСБ у
по ши рен ні жит тєз дат них мо де лей ви роб ниц тва че рез зап ро вад жен ня рен та -
бель них сис тем уп рав лін ня охо ро ною дов кіл ля та ос во єн ня і ви ко рис тан ня
тех но ло гій за по бі ган ня заб руд нен ню.

5. За по бі ган ня ри зи кам, у т. ч. роз роб лен ня та ви ко нан ня пла нів що -
до за по бі ган ня при род ним та тех но ло гіч ним ри зи кам та ви рі шен ня цих
проб лем.

6. Ту ризм, у т. ч. про су ван ня ін фор ма ції про пе ре ва ги при род но го се ре до -
ви ща ре гі о ну як по тен ці а лу для ста ло го ту рис тич но го роз вит ку; охо ро на та
від нов лен ня пам’яток при ро ди як скла до ва під трим ки со ці аль но)еко но міч но го
роз вит ку; до по мо га в пок ра щен ні про по зи ції ту рис тич них пос луг шля хом на -
дан ня но вих пос луг із ви щою до да ною вар тіс тю та за о хо чен ня до зас то су ван ня
но вих, більш жит тєз дат них форм ту риз му.

7. Ін вес ти ції в куль ту ру, в т. ч. в охо ро ну, рек ла му та збе ре жен ня пам’яток
куль ту ри; роз ви ток куль тур ної ін фрас трук ту ри як скла до вої під трим ки со ці -
аль но)еко но міч но го роз вит ку, ста ло го ту риз му та по си лен ня при ваб ли вос ті
ре гі о ну; до по мо га в пок ра щен ні про по зи ції куль тур них пос луг шля хом на дан -
ня но вих пос луг із ви щою до да ною вар тіс тю.

8. Тран спор тні ін вес ти ції, в т. ч. пок ра щен ня транс’єв ро пей ських ме реж та
зв’яз ку із Транс’єв ро пей ською тран спор тною ме ре жею TEN)T; ін тег ро ва ні стра -
те гії чис то го тран спор ту, які спри я ють пок ра щен ню дос туп нос ті та якос ті па -
са жир ських та ван таж них пе ре ве зень, до сяг нен ню більш зба лан со ва но го роз -
по ді лу за ви да ми тран спор ту, про су ван ню ін тер мо даль них сис тем пе ре ве зень
та змен шен ню впли ву на нав ко лиш нє се ре до ви ще.

31.7.2006 EN Офі цій ний бю ле тень Єв ро пей сько го Со ю зу се рії L 210/3.
9. Ін вес ти ції в енер ге ти ку, в т. ч. у вдос ко на лен ня транс’єв ро пей ських ме -

реж, що спри я ють під ви щен ню на дій нос ті енер го пос та чан ня, вра ху ван ню еко -
ло гіч них мір ку вань, пок ра щен ню енер гоз бе ре жен ня та роз вит ку від нов лю -
валь них дже рел енер гії.

10. Ін вес ти ції в ос ві ту, в т. ч. у про фе сій но)тех ніч не нав чан ня, які спри я -
ють під ви щен ню при ваб ли вос ті ре гі о ну та якос ті жит тя.

11. Ін вес ти ції в охо ро ну здо ров’я та со ці аль ну ін фрас трук ту ру, які спри я -
ють ре гі о наль но му та міс це во му роз вит ку та пок ра щен ню якос ті жит тя.
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Стат тя 5
Під ви щен ня кон ку рен тос про мож нос ті ре гі о нів та рів нів зай -

ня тос ті
У рам ках Зав дан ня під ви щен ня кон ку рен тос про мож нос ті ре гі о нів та рів -

нів зай ня тос ті Єв ро пей ський фонд ре гі о наль но го роз вит ку зо се ред жує на дан -
ня до по мо ги в кон тек сті стра те гій ста ло го роз вит ку, сти му лю ю чи ство рен ня
но вих ро бо чих місць з ви рі шен ням пе ре ду сім та ких трьох прі о ри те тів:

1. Ін но ва ції та еко но мі ка знань, у т. ч. че рез ство рен ня та по си лен ня
ефек тив них ре гі о наль них ін но ва цій них еко но мік, сис тем них зв’яз ків між при -
ват ним та дер жав ним сек то ром, уні вер си те та ми та тех но ло гіч ни ми цен тра ми, з
ура ху ван ням міс це вих пот реб, зок ре ма:

(а) по си лен ня ре гі о наль них по туж нос тей на у ко во)тех ніч но го роз вит ку та
ін но ва цій, без по се ред ньо пов’яза них із зав дан ня ми еко но міч но го роз вит ку ре -
гі о ну, шля хом під трим ки га лу зе вих або про філь них тех но ло гіч них цен трів,
сти му лю ван ня га лу зе во го на у ко во)тех ніч но го роз вит ку, під при ємств МСБ та
тран сфер тів тех но ло гій, прог но зу ван ня роз вит ку тех ні ки та зап ро вад жен ня
най більш пе ре до вих сві то вих стра те гій, спря мо ва них на сти му лю ван ня ін но ва -
цій, та під трим ки спів пра ці між ком па ні я ми і їх ніх спіль них стра те гій на у ко -
во)тех ніч но го роз вит ку та ін но ва цій;

(б) сти му лю ван ня ін но ва цій та під при єм ниц тва в усіх сек то рах ре гі о -
наль ної та міс це вої еко но мі ки шля хом під трим ки пред став лен ня на рин ку
но вих або вдос ко на ле них ви дів про дук ції, про це сів та пос луг під при єм ства -
ми МСБ, під трим ки біз нес)ме реж та клас те рів, пок ра щен ня дос ту пу під при -
ємств МСБ до фі нан су ван ня, сти му лю ван ня ме реж спів пра ці між під при єм -
ства ми та від по від ни ми ви щи ми нав чаль ни ми і на у ко во)дос лід ни ми
зак ла да ми, по лег шен ня дос ту пу під при ємств МСБ до пос луг із під трим ки біз -
не су та спри ян ня ін тег ру ван ню більш чис тих та ін но ва цій них тех но ло гій у
ді яль ність під при ємств МСБ;

(в) сти му лю ван ня під при єм ниц тва, зок ре ма че рез по лег шен ня еко но -
міч но го зас то су ван ня но вих ідей та спри ян ня ство рен ню но вих ком па ній на
ба зі від по від них ви щих нав чаль них і на у ко во)дос лід них зак ла дів та іс ну ю -
чих ком па ній;

(г) ство рен ня ін стру мен тів фі нан со во го ін жи ні рин гу та біз нес)ін ку ба то -
рів, які спри я ють на ро щу ван ню по туж нос тей на у ко во)тех ніч но го роз вит ку
під при ємств МСБ та є сти му лом до роз вит ку під при єм ниц тва і фор му ван ня но -
вих ком па ній, особ ли во на у ко міс тких під при ємств МСБ.

2. Охо ро на дов кіл ля та за по бі ган ня ри зи кам, зок ре ма:
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(а) сти му лю ван ня ін вес ти цій у від нов лен ня нав ко лиш ньо го фі зич но го се -
ре до ви ща, в т. ч. заб руд не них, опус те ле них та за нед ба них про мис ло вих ра йо -
нів та зе мель;

(б) сти му лю ван ня роз вит ку ін фрас трук ту ри, пов’яза ної з від нов лен ням та
охо ро ною бі о роз ма їт тя, та ін вес ти цій в об’єк ти «NATURA 2000» там, де це спри яє
ста ло му еко но міч но му роз вит ку та/або ди вер си фі ка ції сіль ської міс це вос ті;

(в) сти му лю ван ня енер гоз бе ре жен ня та ви роб ниц тва енер гії з від нов лю -
валь них дже рел і роз вит ку ефек тив них сис тем ре гу лю ван ня спо жи ван ня
енер гії;

(г) сти му лю ван ня роз вит ку чис то го та ста ло го гро мад сько го тран спор ту,
особ ли во в місь кій міс це вос ті;

(д) роз роб лен ня пла нів та за хо дів що до за по бі ган ня проб ле мам при род -
них (опус те лю ван ня, по су хи, по же жі, по ве ні) та тех но ло гіч них ри зи ків;

(е) охо ро на та від нов лен ня пам’яток при ро ди та куль ту ри як скла до ва під -
трим ки со ці аль но)еко но міч но го роз вит ку і про су ван ня при род них та куль тур -
них пе ре ваг ре гі о ну як по тен ці а лу для ста ло го ту рис тич но го роз вит ку.

3. Дос туп до тран спор тних та те ле ко му ні ка цій них пос луг, які ста нов лять
за галь ний еко но міч ний ін те рес, зок ре ма:

(а) зміц нен ня тран спор тних ме реж міс це во го зна чен ня че рез пок ра щен ня
їх зв’яз ку з Транс’єв ро пей ськи ми тран спор тни ми ме ре жа ми, ре гі о наль ни ми
вуз ло ви ми стан ці я ми за ліз нич но го спо лу чен ня, ае ро пор та ми та пор та ми або
ін тер мо даль ни ми плат фор ма ми, за без пе чен ня ра ді аль них зв’яз ків із го лов ни -
ми шля ха ми за ліз нич но го спо лу чен ня та сти му лю ван ня ви ко рис тан ня ре гі о -
наль них і міс це вих внут ріш ніх вод них шля хів та мор ських пе ре ве зень на ко -
рот кі від ста ні;

(б) за о хо чу ван ня під при ємств МСБ до от ри ман ня дос ту пу до ІКТ, прий нят -
тя їх на оз бро єн ня та ефек тив но го ви ко рис тан ня че рез під трим ку дос ту пу до
ме реж, від крит тя пун ктів пуб ліч но го дос ту пу в Ін тер нет, за без пе чен ня ус тат ку -
ван ня та роз ви ток пос луг і прик лад них прог рам, зок ре ма роз роб лен ня біз -
нес)пла нів для мік ро під при ємств та під при ємств ре міс ни чо го ви роб ниц тва.

Ок рім то го, в рам ках опе ра цій них прог рам, що ви ко ну ють ся за під трим ки
Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку в ре гі о нах, які від по ві да ють
кри те рі ям спе ці аль но го та пе ре хід но го фі нан су ван ня, вик ла де ним у Стат ті
8(2) Пос та но ви (ЄС) № N 1083/2006, кра ї ни)чле ни та Єв ро пей ська Ко мі сія мо -
жуть прий ма ти рі шен ня що до під трим ки прі о ри те тів, заз на че них у Стат ті 4 
ці єї пос та но ви.

L 210/4 EN Офі цій ний бю ле тень Єв ро пей сько го Со ю зу 31.7.2006
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Стат тя 6
Єв ро пей ське те ри то рі аль не спів ро біт ниц тво
В рам ках Зав дан ня Єв ро пей сько го те ри то рі аль но го спів ро біт ниц тва, на -

дан ня до по мо ги з кош тів Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку зо се -
ред жу єть ся на ре а лі за ції та ких прі о ри те тів:

1. Роз ви ток тран скор дон них еко но міч них, со ці аль них та еко ло гіч них за -
хо дів че рез спіль ні стра те гії ста ло го прос то ро во го роз вит ку, пе ре ду сім із ви ко -
рис тан ням та ких ме то дів:

(а) за о хо чу ван ня до під при єм ниц тва, зок ре ма до роз вит ку ма ло го та се -
ред ньо го біз не су, ту риз му, куль ту ри та тран скор дон ної тор гів лі;

(б) сти му лю ван ня та вдос ко на лен ня спіль но го за хис ту при род них та
куль тур них ре сур сів та спіль но го уп рав лін ня ни ми, а та кож за по бі ган ня при -
род ним та тех но ло гіч ним ри зи кам;

(в) під трим ання зв’яз ків між місь ки ми та сіль ськи ми те ри то рі я ми;
(г) змен шен ня ізо ля ції че рез пок ра щен ня дос ту пу до тран спор ту, ін фор -

ма цій но)ко му ні ка цій них ме реж та пос луг і до тран скор дон них ком плек сів во -
до) й енер го пос та чан ня та лік ві да ції від хо дів;

(д) роз ви ток спів ро біт ниц тва, по туж нос тей, спіль но го ви ко рис тан ня ін -
фрас трук тур, зок ре ма в та ких га лу зях, як охо ро на здо ров’я, куль ту ра, ту ризм
та ос ві та.

Ок рім то го, Єв ро пей ський фонд ре гі о наль но го роз вит ку мо же спри я ти
сти му лю ван ню юри дич но го та ад мі ніс тра тив но го спів ро біт ниц тва, ін тег ра ції
тран скор дон них рин ків пра ці, міс це вих іні ці а тив що до ство рен ня ро бо чих
місць, за без пе чен ня рів них прав та мож ли вос тей для чо ло ві ків і жі нок, під го -
тов ки та за лу чен ня гро ма дян до ак тив но го со ці аль но го жит тя, роз по ді лу на у -
ко во)тех ніч них кад рів та за со бів.

РОЗДІЛ II СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПІДХОДУ ДО
ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Стат тя 8
Ста лий місь кий роз ви ток
На до да ток до за хо дів, пе ре лі че них у Стат тях 4 та 5 ці єї Пос та но ви, як що

той чи ін ший за хід під па дає під ка те го рію ста ло го місь ко го роз вит ку, заз на че -
ну у Стат ті 37(4)(a) Пос та но ви (ЄС) № 1083/2006, з кош тів Єв ро пей сько го фон -
ду ре гі о наль но го роз вит ку мо же, як що це до ціль но, на да ва ти ся під трим ка в
роз роб лен ні, за учас тю їх ви ко нав ців, ком плек сних жит тєз дат них стра те гій, в
яких роз гля да єть ся ви со ка кон цен тра ція еко но міч них, еко ло гіч них та со ці аль -
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них проб лем, що впли ва ють на місь кі те ри то рії. Ці стра те гії ма ють бу ти спря -
мо ва ні на сти му лю ван ня ста ло го місь ко го роз вит ку че рез та кі за хо ди, як під ви -
щен ня тем пів еко но міч но го зрос тан ня, від нов лен ня нав ко лиш ньо го фі зич но го
се ре до ви ща, но ва за бу до ва ста рих про мис ло вих ра йо нів, збе ре жен ня та від -
нов лен ня пам’яток при ро ди та куль ту ри, сти му лю ван ня під при єм ниц тва, ство -
рен ня ро бо чих місць для меш кан ців ре гі о ну та роз ви ток гро мад, на дан ня пос -
луг на се лен ню з ура ху ван ням змін у де мог ра фіч ній струк ту рі.

Стат тя 10
Те ри то рії з ге ог ра фіч ни ми та при род ни ми об ме жен ня ми
При ви ко нан ні на умо вах спіль но го фі нан су ван ня з ви ко рис тан ням кош -

тів Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку ре гі о наль них прог рам, що
охоп лю ють те ри то рії з ге ог ра фіч ни ми та при род ни ми об ме жен ня ми, заз на че -
ни ми в пун кті (f) Стат ті 52 Пос та но ви (ЄС) № 1083/2006, особ ли ва ува га має
при ді ля ти ся кон крет ним труд но щам, з яки ми сти ка ють ся та кі те ри то рії. Не об -
ме жу ю чи цим дію Ста тей 4 і 5, з Єв ро пей сько го фон ду ре гі о наль но го роз вит ку
мо жуть зок ре ма на да ва ти ся кош ти на ін вес ти ції, спря мо ва ні на пок ра щен ня
дос туп нос ті, сти му лю ван ня та роз ви ток гос по дар ської ді яль нос ті, яка сто су єть -
ся пам’яток куль ту ри та при ро ди, сти му лю ван ня ста ло го ви ко рис тан ня при -
род них ре сур сів та за о хо чен ня до роз вит ку ста ло го ту риз му.

L 210/6 EN Офі цій ний бю ле тень Єв ро пей сько го Со ю зу 31.7.2006
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ У СФЕРІ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ,

ПІДГОТОВЛЕНИХ УПРОДОВЖ 2009 – 2011 РОКІВ

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ
1. За галь ні по ло жен ня
Кон цеп ція дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки (да лі – Кон цеп ція) роз роб ле -

на для то го, щоб да ти від по відь на вик ли ки, які пос та ли пе ред Ук ра ї ною, ви хо -
дя чи з на ці о наль но го дос ві ду та вра ху ван ня прак ти ки ін ших дер жав та ке рів -
них до ку мен тів Ра ди Єв ро пи, Кон гре су міс це вих та ре гі о наль них влад Єв ро пи,
ін ших єв ро пей ських ор га ні за цій.

Кон цеп ція виз на чає за са ди здій снен ня ефек тив ної су час ної дер жав ної ре -
гі о наль ної по лі ти ки і є ос но вою для ух ва лен ня нор ма тив но)пра во вих ак тів Ук -
ра ї ни, не об хід них для її ре а лі за ції.

За ро ки не за леж нос ті в Ук ра ї ні в ос нов но му сфор мо ва но ор га ні за цій -
но)пра во ві та ін ші ос но ви ре а лі за ції дер жав ної по лі ти ки у цій сфе рі. У 2001 ро -
ці ука зом Пре зи ден та Ук ра ї ни зат вер дже но Кон цеп цію дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки, прий ня то ін ші ак ти Гла ви дер жа ви, прий ня то низ ку за ко нів та пос та -
нов Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни.

Про те че рез чис лен ні об’єк тив ні та суб’єк тив ні фак то ри на яв ні мож ли вос -
ті за без пе чен ня зба лан со ва но го роз вит ку Ук ра ї ни та її ре гі о нів, по ліп шен ня
якос ті жит тя лю дей ре а лі зо ву ють ся не дос тат ньо.

За су час них умов пе ред Ук ра ї ною пос та ли но ві вик ли ки та заг ро зи, які іс -
тот но впли ва ють на роз ви ток дер жа ви, ре а лі за цію на ці о наль них ін те ре сів та
стан на ці о наль ної без пе ки.

Сво є час не та адек ват не ре а гу ван ня на вик ли ки та по до лан ня заг роз є не -
об хід ною умо вою ство рен ня но вих мож ли вос тей для роз вит ку Ук ра ї ни та за -
без пе чен ня під ви щен ня якос ті жит тя лю дей.

На йіс тот ні ши ми вик ли ка ми, на які дер жа ва має ре а гу ва ти шля хом ви роб -
лен ня та ре а лі за ції но вої дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, є:

l гло баль ні сві то ві ци ві лі за цій ні про це си, ус клад нен ня умов роз вит ку Ук -
ра їн ської дер жа ви та по гір шен ня ви ко рис тан ня нею пе ре ваг її ге о по лі -
тич но го ста но ви ща;

l зрос та ю че від ста ван ня Ук ра ї ни від кра їн)лі де рів за по каз ни ка ми якос ті
жит тя лю дей, рів нем ін вес ти цій ної при ваб ли вос ті, кон ку рен тос про мож -
нос ті та роз ви не нос ті ін но ва цій но го се ре до ви ща;
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l збіль шен ня аси мет рії роз вит ку ре гі о нів, дег ра да ція се ла, кри за місь кої
по се лен ської ме ре жі, ско ро чен ня кіль кос ті та по гір шен ня якос ті тру до -
во го по тен ці а лу та по си лен ня міг ра ції пра цез дат но го на се лен ня, особ -
ли во мо ло ді, з ба гать ох ре гі о нів Ук ра ї ни;

l на ма ган ня ок ре мих по лі тич них сил ви ко рис та ти проб ле ми ре гі о наль но -
го роз вит ку, еко но міч ні, со ці аль ні, куль тур ні, мен таль ні та ін ші від мін -
нос ті між ре гі о на ми, їх су час ну по лі тич ну струк ту ри за цію для за гос -
трен ня по лі тич но го про тис то ян ня, що стри мує до сяг нен ня на ці о наль ної
єд нос ті, ство рює заг ро зи на ці о наль ній без пе ці дер жа ви;

l нес фор мо ва ність за галь но на ці о наль них цін нос тей, нес тій кість та не од -
но рід ність за галь но дер жав но го по лі тич но го, еко но міч но го, мов но го,
куль тур но го, ін фор ма цій но го прос то ру;

l нес про мож ність біль шос ті те ри то рі аль них гро мад са мос тій но ви рі шу ва -
ти пи тан ня, від не се ні до їх пов но ва жень;

l не а дек ват ність іс ну ю чої те ри то рі аль ної ор га ні за ції вла ди, ад мі ніс тра -
тив но)те ри то рі аль но го ус трою дер жа ви но вим зав дан ням її роз вит ку;

l фор му ван ня су сід ні ми дер жа ва ми на те ри то рі ях, при лег лих до дер жав -
но го кор до ну Ук ра ї ни, по туж них цен трів зрос тан ня, що приз во дить до
від то ку тру до вих, ін те лек ту аль них та ін ших ре сур сів з при кор дон них
ре гі о нів Ук ра ї ни, а та кож ство рен ня до дат ко во го со ці аль но го нап ру жен -
ня в цих ре гі о нах;

l не дос ко на лість сис те ми пра во во го, ін сти ту цій но го, кад ро во го за без пе -
чен ня фор му ван ня та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки.

Ре а лі за ція Кон цеп ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки мі ні мі зує заг ро зи на -
ці о наль ній без пе ці Ук ра ї ни та спри яє за без пе чен ню її на ці о наль них ін те ре сів.

Ре гі о на ми, у ро зу мін ні ці єї Кон цеп ції, є виз на че ні за ко но дав ством те ри то -
рі аль ні ут во рен ня із сис те мою ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня (Ав то ном на Рес пуб лі ка Крим, об лас ті, міс та Ки їв та Се вас то -
поль). Для ці лей пла ну ван ня та ре гі о наль но го роз вит ку мо жуть виз на ча ти ся
мак ро ре гі о ни у скла ді де кіль кох ре гі о нів чи їх час тин, які ха рак те ри зу ють ся
спе ци фіч ніс тю, ці ліс ніс тю та спіль ніс тю роз вит ку і виз на че ні за ко но дав ством
для до сяг нен ня особ ли вих ці лей роз вит ку те ри то рій.

Дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка – це су куп ність стра те гіч них за хо дів, за -
со бів, ме ха ніз мів, ін стру мен тів та вза є мо уз год же них дій ор га нів дер жав ної
вла ди та міс це во го са мов ря ду ван ня для за без пе чен ня роз вит ку дер жа ви в ці -
ло му та ста ло го зба лан со ва но го роз вит ку її ре гі о нів, від по від но до пос тав ле -
них ці лей: ство рен ня пов но цін но го жит тє во го се ре до ви ща для лю дей на усій
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те ри то рії Ук ра ї ни; за без пе чен ня прос то ро вої єд нос ті дер жа ви, ста ло го зба лан -
со ва но го роз вит ку її ре гі о нів.

Ре гі о наль ний роз ви ток – по зи тив на ди на мі ка про це су со ці аль них, еко но -
міч них, еко ло гіч них, гу ма ні тар них, ет но на ці о наль них змін у від по від них ре гі -
о нах як скла до ва здій снен ня за галь но дер жав ної стра те гії роз вит ку кра ї ни від -
по від но до сфор муль о ва них ці лей.

Пуб ліч ні пос лу ги – уп рав лін ські, со ці аль ні, куль тур ні та ін ші пос лу ги, що
на да ють ся юри дич ним та фі зич ним осо бам ор га на ми пуб ліч ної вла ди.

Ор га ни пуб ліч ної вла ди – цен траль ні та міс це ві ор га ни ви ко нав чої вла ди
та ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня.

2. Ме та та прин ци пи дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки
Ме тою дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки є за без пе чен ня ви со ко го рів ня

якос ті жит тя лю ди ни не за леж но від міс ця її про жи ван ня че рез за без пе чен ня те -
ри то рі аль но ці ліс но го та зба лан со ва но го роз вит ку Ук ра ї ни, ін тег ра ції ре гі о нів в
єди но му по лі тич но му, пра во во му, ін фор ма цій но му та куль тур но му прос то рі,
мак си маль но пов но го ви ко рис тан ня їх по тен ці а лу з ура ху ван ням при род них,
еко но міч них, іс то рич них, куль тур них, со ці аль них та ін ших особ ли вос тей, під -
ви щен ня кон ку рен тос про мож нос ті ре гі о нів та те ри то рі аль них гро мад.

Дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка здій сню єть ся на ос но ві та ких прин ци пів:
l кон сти ту цій нос ті та за кон нос ті – ос но ви дер жав ної ре гі о наль ної по лі -

ти ки, ме ха ніз ми її ре а лі за ції від по від но до Кон сти ту ції Ук ра ї ни виз на ча -
ють ся за ко на ми. Ак ти Пре зи ден та Ук ра ї ни та Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни
з цих пи тань прий ма ють ся на ос но ві за ко нів та їх ви ко нан ня;

l вер хо вен ства прав лю ди ни – прі о ри тет ність прав і сво бод лю ди ни і
гро ма дя ни на у про це сі фор му ван ні та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль -
ної по лі ти ки;

l єд нос ті – не од мін нос ті за без пе чен ня те ри то рі аль ної, по лі тич ної, еко -
но міч ної, ін фор ма цій ної, со ці о гу ма ні тар ної ці ліс нос ті те ри то рії Ук ра ї -
ни шля хом більш зба лан со ва но го со ці аль но го та еко но міч но го роз вит -
ку ре гі о нів та під ви щен ня їх кон ку рен тос про мож нос ті, уз год же нос ті
сек то раль ної по лі ти ки, зок ре ма гро шо во)кре дит ної, по дат ко вої, мит ної,
бюд жет ної;

l ком плек снос ті – вра ху ван ня прос то ро вої уз год же нос ті ре а лі за ції всіх
скла до вих дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки: по лі тич ної, со ці аль ної, еко -
но міч ної, еко ло гіч ної, гу ма ні тар ної, ет но на ці о наль ної;

l ко ор ди но ва нос ті – уз год жен ня ре форм, від по від них прі о ри те тів та дій
цен траль них та міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди, ор га нів міс це во го
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са мов ря ду ван ня, що спря мо ва ні на ре а лі за цію дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки і впли ва ють на со ці аль но)еко но міч ний роз ви ток Ук ра ї ни та її
ре гі о нів, за галь но дер жав них, ре гі о наль них та міс це вих ін те ре сів, ці -
лей, сек то раль них по лі тик, тран скор дон но го та між ре гі о наль но го спів -
ро біт ниц тва;

l де цен тра лі за ції – пе ре роз по ді лу влад них пов но ва жень на ко ристь ор га -
нів міс це во го са мов ря ду ван ня з пе ре дан ням їм від по від них ре сур сів;

l суб си ді ар нос ті – на дан ня пуб ліч них пос луг мак си маль но близь ко до її
без по се ред ньо го спо жи ва ча з ура ху ван ням мож ли вос ті якіс но го їх на -
дан ня шля хом кон цен тра ції для цьо го ма те рі аль них, фі нан со вих та ін -
ших ре сур сів на від по від но му рів ні те ри то рі аль но го уп рав лін ня;

l дос туп нос ті – за без пе чен ня на леж но го та сво є час но го на дан ня пуб ліч -
них пос луг, прос то ти та віль но го дос ту пу осіб до їх от ри ман ня;

l прі о ри тет нос ті та по е тап нос ті – кон цен тра ції ре сур сів від по від но до
вста нов ле них прі о ри те тів, виз на че них ці лей та ета пів ре а лі за ції дер -
жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки;

l прог рам нос ті – ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки на ос но ві
вза є мо пов’яза них дов гос тро ко вих стра те гій, пла нів та прог рам;

l пар тнер ства – за без пе чен ня тіс но го спів ро біт ниц тва, ко о пе ра ції та со лі -
дар нос ті між цен траль ни ми та міс це ви ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди,
ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня, суб’єк та ми гос по да рю ван ня, ін сти -
ту та ми гро ма дян сько го сус піль ства у про це сі фор му ван ня та ре а лі за ції
дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки;

l від кри тос ті – про зо рос ті, прог но зо ва нос ті, пе ред ба чу ва нос ті ді яль нос -
ті цен траль них, міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во -
го са мов ря ду ван ня у фор му ван ні та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки;

l від по ві даль нос ті – цен траль ні, міс це ві ор га ни ви ко нав чої вла ди та ор га -
ни міс це во го са мов ря ду ван ня всіх рів нів у ме жах на да них їм пов но ва -
жень не суть усю пов но ту від по ві даль нос ті за фор му ван ня і ре а лі за цію
дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки;

l все біч ної дер жав ної під трим ки роз вит ку міс це во го са мов ря ду ван ня в
Ук ра ї ні – фор му ван ня пра во вої, фі нан со во)ма те рі аль ної та ор га ні за цій -
ної йо го са мос тій нос ті.

Об’єк та ми дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки є те ри то рія дер жа ви, виз на че -
ні за ко но дав ством її ре гі о ни, мак ро ре гі о ни у скла ді де кіль кох ре гі о нів чи їх
час тин, а та кож ін ші те ри то рі аль ні ут во рен ня, які ха рак те ри зу ють ся спе ци фіч -
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ніс тю, ці ліс ніс тю та спіль ніс тю роз вит ку і виз на че ні за ко но дав ством для до сяг -
нен ня особ ли вих ці лей роз вит ку те ри то рій.

Суб’єк та ми дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки є Пре зи дент Ук ра ї ни, Вер хов -
на Ра да Ук ра ї ни, Ка бі нет Мі ніс трів Ук ра ї ни, Вер хов на Ра да Ав то ном ної Рес пуб -
лі ки Крим, цен траль ні та міс це ві ор га ни ви ко нав чої вла ди, ор га ни міс це во го
са мов ря ду ван ня.

У за без пе чен ні ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки мо жуть бра ти
участь асо ці а ції та ін ші об’єд нан ня ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня, ор га ні -
за ції гро ма дян сько го сус піль ства, юри дич ні та фі зич ні осо би.

3. Між на род ні ас пек ти дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки
Роз роб лен ня і зат вер джен ня за ко но дав чим шля хом ці ліс ної кон цеп ції ре -

гі о наль ної по лі ти ки, під го тов ле ної від по від но до ре ко мен да цій Ра ди Єв ро пи та
Єв ро пей ської Ко мі сії, є за галь ною тен ден ці єю для біль шос ті єв ро пей ських дер -
жав. Ефек тив на ре а лі за ція та ких кон цеп цій спри я ла ін тег ра ції дер жав Цен -
траль ної Єв ро пи до Єв ро пей сько го Со ю зу.

Дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка Ук ра ї ни вип ли ває з Кон сти ту ції Ук ра ї ни і
спи ра єть ся на нор ма тив но)пра во ві до ку мен ти Єв ро пей ських ін сти ту цій, зок ре ма:

l Єв ро пей ську хар тію міс це во го са мов ря ду ван ня;
l Єв ро пей ську кон вен цію про тран скор дон не спів ро біт ниц тво між те ри то -

рі аль ни ми об щи на ми або влас тя ми, а та кож до дат ко ві про то ко ли до неї;
l Ке рів ні прин ци пи ста ло го прос то ро во го роз вит ку Єв ро пей сько го кон -

ти нен ту;
l «Но ву по лі ти ку доб ро су сід ства»;
l спіль не рі шен ня Єв ро пей сько го Пар ла мен ту та Єв ро пей ської Ра ди 

№ 1082/2006 від 5 лип ня 2006 ро ку «Про Єв ро пей ські гру пу ван ня з ме -
тою те ри то рі аль ної ко о пе ра ції» та ін ші до ку мен ти Ра ди Єв ро пи та Єв ро -
пей ської Ко мі сії.

Впро вад жен ня но вих під хо дів до ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі -
ти ки має за без пе чи ти ви ко нан ня Ук ра ї ною сво їх зо бов’язань пе ред Ра дою Єв -
ро пи у га лу зі роз вит ку ре гі о наль ної та міс це вої де мок ра тії, ви ко нан ня Ре зо лю -
ції 123 (2001) та Ре ко мен да ції 102 (2001) Кон гре су міс це вих та ре гі о наль них
влад Ра ди Єв ро пи що до Ук ра ї ни.

Но ва дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка Ук ра ї ни пе ред ба чає роз ви ток при -
кор дон но го, тран скор дон но го та між ре гі о наль но го спів ро біт ниц тва, ак тив ну
участь Ук ра ї ни у ви ко нан ні між на род них про ек тів та прог рам, як важ ли вих ін -
но ва цій них форм між на род но го спів ро біт ниц тва, що спри я ти ме більш ефек -
тив но му ви рі шен ню пи тань со ці аль но)еко но міч но го роз вит ку ре гі о нів, доз во -
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лить знач но роз ши ри ти пред став ниц тво ре гі о нів Ук ра ї ни в Єв ро пей сько му
еко но міч но му та по лі тич но му прос то рах.

4. Нап ря ми та прі о ри те ти су час ної дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки

Дер жав на ре гі о наль на по лі ти ка в Ук ра ї ні здій сню єть ся у нап ря мах:
l фор му ван ня ефек тив ної сис те ми пуб ліч ної вла ди в ре гі о нах, спро мож -

ної за без пе чи ти ста лий роз ви ток те ри то рій;
l спри ян ня по ліп шен ню ма те рі аль но го, фі нан со во го, ін фор ма цій но го,

кад ро во го та ін шо го ре сур сно го за без пе чен ня роз вит ку ре гі о нів;
l сти му лю ван ня між ре гі о наль ної ін тег ра ції, по до лан ня між ре гі о наль но го

від чу жен ня та ін тег ра ції ре гі о наль них ін фор ма цій них, ос віт ніх прос то -
рів у єди ний за галь но ук ра їн ський прос тір;

l ство рен ня ефек тив них ме ха ніз мів пред став ниц тва на за галь но на ці о наль -
но му рів ні ін те ре сів ре гі о нів, а на ре гі о наль но му – те ри то рі аль них гро мад,
за без пе чен ня вра ху ван ня са мо бут нос ті ре гі о нів та їх кон ку рен тних пе ре -
ваг при фор му ван ні та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки.

Прі о ри те та ми дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки є:
l оп ти мі за ція те ри то рі аль ної ос но ви пуб ліч ної вла ди з упо ряд ку ван ням

меж ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль них оди ниць, чіт ким роз по ді лом сфе ри
пов но ва жень між міс це ви ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди та ор га на ми
міс це во го са мов ря ду ван ня;

l ство рен ня та під три ман ня пов но цін но го жит тє во го се ре до ви ща, під ви -
щен ня якос ті жит тя лю дей, змен шен ня те ри то рі аль ної ди фе рен ці а ції за
ін дек сом люд сько го роз вит ку, фор му ван ня по лі цен трич ної сис те ми роз -
вит ку те ри то рії дер жа ви;

l зап ро вад жен ня кри те рі їв виз на чен ня «проб лем них» те ри то рій у ре гі о -
нах та впро вад жен ня за хо дів дер жав но го ре а гу ван ня на си ту а ції, що
скла ли ся у них;

l зап ро вад жен ня ді є вих ме ха ніз мів дер жав ної під трим ки між ре гі о наль ної
ін тег ра ції, ви ко нан ня між ре гі о наль них про ек тів та прог рам ефек тив но -
го ви ко рис тан ня міс це вих ре сур сів.

Гар мо ні за ція за галь но дер жав них та ре гі о наль них ін те ре сів при фор му -
ван ні та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки має здій сню ва ти ся че рез:

l чіт кий роз по діл ком пе тен ції цен траль них, міс це вих ор га нів ви ко нав чої
вла ди та ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня;

l про зо рий і ста лий роз по діл по дат ко вих ре сур сів між дер жав ним та міс -
це ви ми бюд же та ми;
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l вра ху ван ня ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня за галь но на ці о наль них
ін те ре сів при ви рі шен ні пи тань міс це во го зна чен ня;

l зап ро вад жен ня дер жав но го контр о лю за кон сти ту цій ніс тю та за кон ніс -
тю рі шень ор га нів та по са до вих осіб міс це во го са мов ря ду ван ня.

5. Те ри то рі аль на ор га ні за ція пуб ліч ної вла ди
Те ри то рі аль на ор га ні за ція вла ди в Ук ра ї ні має за без пе чу ва ти про ве ден ня

ефек тив ної дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки від по від но до пос тав ле ної ме ти і
зав дань та ви ма гає:

l за ко но дав чо го вре гу лю ван ня по ряд ку ви рі шен ня пи тань у сфе рі ад мі -
ніс тра тив но)те ри то рі аль но го ус трою, вне сен ня від по від них змін до чин -
но го за ко но дав ства;

l здій снен ня пе ре роз по ді лу пов но ва жень між цен траль ни ми та міс це ви ми
ор га на ми ви ко нав чої вла ди та ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня на
ос но ві прин ци пу суб си ді ар нос ті;

l за без пе чен ня пов но ти та вик люч нос ті пов но ва жень ор га нів ви ко нав -
чої вла ди, а та кож ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня з пи тань міс це -
во го зна чен ня для кож но го рів ня ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль но го
ус трою;

l за без пе чен ня міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня не об хід ни ми для ви ко нан ня пов но ва жень ре сур са ми;

l зап ро вад жен ня ефек тив них ме ха ніз мів спів ро біт ниц тва між ор га на ми
ви ко нав чої вла ди та ор га на ми міс це во го са мов ря ду ван ня у ви ко нан ні
пок ла де них на них пов но ва жень;

l по си лен ня від по ві даль нос ті міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га -
нів міс це во го са мов ря ду ван ня, по са до вих осіб за дот ри ман ня Кон сти ту -
ції та за ко нів Ук ра ї ни, ре а лі за цію на да них ним пов но ва жень.

Ви рі шен ня зав дань удос ко на лен ня те ри то рі аль ної ор га ні за ції вла ди в
Ук ра ї ні за без пе чу єть ся шля хом оп ти мі за ції ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль но го
ус трою.

Те ри то рія Ук ра ї ни по ді ля єть ся на ок ре мі час ти ни – ад мі ніс тра тив но)те ри -
то рі аль ні оди ни ці трьох рів нів: ба зо во го, суб ре гі о наль но го, ре гі о наль но го.

Ор га ни ви ко нав чої вла ди фун кці о ну ють на ре гі о наль но му та суб ре гі о -
наль но му рів нях.

На трьох рів нях ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль но го ус трою ді ють ор га ни
міс це во го са мов ря ду ван ня.

Пе ре да ча пов но ва жень від дер жа ви до ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня
здій сню єть ся на ос но ві прин ци пу суб си ді ар нос ті у разі, як що:
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l пов но ва жен ня сто су ють ся пи тань міс це во го зна чен ня;
l пов но ва жен ня не мож ли во чи не до ціль но ви ко ну ва ти цен траль ни ми та

міс це ви ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, а ор га ни міс це во го са мов ря ду -
ван ня спро мож ні за без пе чи ти їх ви ко нан ня в пов но му об ся зі;

l пов но ва жен ня, що пе ре да ють ся, стан дар ти зо ва ні, ви роб ле ні чіт кі ви мо -
ги до якос ті від по від них пуб ліч них пос луг, вста нов ле ні кри те рії оцін ки,
ін ди ка то ри ус піш нос ті ви ко нан ня пов но ва жень;

l пов но ва жен ня пе ре да ють ся на мак си маль но низь кий рі вень, на яко му
мож ли во і до ціль но здій сню ва ти ці пов но ва жен ня з ог ля ду на кад ро вий,
фі нан со вий, ін фрас трук тур ний по тен ці ал та ре сур си, не об хід ні для ре а -
лі за ції пов но ва жень на та ко му рів ні;

l за без пе че ний на леж ний рі вень фі нан су ван ня пов но ва жень у виг ля ді
зак ріп лен ня час ти ни по дат ків та ін ших форм під трим ки дер жа вою ор га -
нів міс це во го са мов ря ду ван ня, що ґрун ту єть ся на чіт ких, об’єк тив них
кри те рі ях;

l за без пе че ний ефек тив ний ме ха нізм дер жав но го контр о лю за від по від -
ніс тю ак тів ор га нів та по са до вих осіб міс це во го са мов ря ду ван ня Кон сти -
ту ції чи за ко нам Ук ра ї ни.

Те ри то рі аль на ор га ні за ція ор га нів ви ко нав чої вла ди по вин на за без пе чу ва ти:
l уні вер саль ність та адек ват ність ре а лі за ції дер жав ної по лі ти ки, пев ний

рі вень ав то но мії в за со бах її ре а лі за ції;
l ко ор ди на цію ді яль нос ті те ри то рі аль них ор га нів мі ніс терств та ін ших

цен траль них ор га нів ви ко нав чої вла ди;
l ді є вий зво рот ній зв’язок при здій снен ні контр о лю та ко ор ди на ції ді яль -

нос ті те ри то рі аль них ор га нів мі ніс терств та ін ших цен траль них ор га нів
ви ко нав чої вла ди.

6. Ін стру мен ти ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки
Ефек тив на ре а лі за ція дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки виз на ча єть ся сис -

те мою за хо дів пра во во го, еко но міч но го, фі нан со во го, ор га ні за цій но го, ін фор -
ма цій но го, ос віт ньо го та ін шо го ха рак те ру.

Сис те ма за хо дів з ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки ба зу єть ся на
оцін ці та якіс но му прог но зу ван ні та прог ра му ван ні роз вит ку ре гі о нів, ос нов -
ною ціл лю яких є виз на чен ня прі о ри те тів ре гі о наль но го роз вит ку, за без пе чен -
ня мак си маль но го ви ко рис тан ня кон ку рен тних пе ре ваг та мі ні мі за ції не га тив -
них фак то рів, а та кож уз год жен ня за галь но дер жав них, ре гі о наль них та
міс це вих ін те ре сів.

Для цьо го зас то со ву єть ся:
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1) у сфе рі фі нан со во)еко но міч но го за без пе чен ня –
l бюд жет не пла ну ван ня – ко рот ко), се ред ньо) та дов гос тро ко ве;
l бюд жет не ви рів ню ван ня, що на дає мож ли вість га ран ту ван ня дер жа вою

со ці аль них стан дар тів;
l спря му ван ня ціль о вих тран сфер тів з дер жав но го бюд же ту міс це вим

бюд же там на ви рі шен ня прі о ри тет них зав дань ста ло го роз вит ку ре -
гі о нів;

l за без пе чен ня ста біль них дже рел над ход жень до бюд же ту роз вит ку всіх
міс це вих бюд же тів на дов гос тро ко вій ос но ві;

l пря мі дер жав ні ін вес ти ції на ре а лі за цію про ек тів, спря мо ва них на роз -
бу до ву та мо дер ні за цію ін фрас трук ту ри;

l ок ре мі бюд жет ні прог ра ми сти му лю ван ня роз вит ку ре гі о нів;
l дер жав на під трим ка на кон кур сних за са дах прог рам та про ек тів ре гі о -

наль но го та міс це во го роз вит ку на умо вах спіль но го фі нан су ван ня;
2) у сфе рі під ви щен ня кон ку рен тос про мож нос ті те ри то рій та спри ян ня

ін но ва цій но му роз вит ку –
l удос ко на лен ня ре гі о наль но го стра те гіч но го пла ну ван ня та ро біт з пла -

ну ван ня те ри то рій, уз год жен ня ре гі о наль них стра те гій роз вит ку з ци -
ми ро бо та ми та ці ля ми дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, здій снен ня
бюд жет но го пла ну ван ня від по від но до стра те гіч них прі о ри те тів;

l під тримання про ек тів під ви щен ня кон ку рен тос про мож нос ті ре гі о нів;
l ство рен ня спри ят ли вих умов для про рив но го зрос тан ня най більш ін вес -

ти цій но при ваб ли вих те ри то рій при не до пу щен ні по даль шо го зрос тан -
ня між ре гі о наль них дис про пор цій;

l спри ян ня фор му ван ню в ре гі о нах клас те рів – об’єд нань спо рід не них
під при ємств, ви роб ництв, ор га ні за цій – з ме тою сис тем но го під ви щен ня
їх ньої су куп ної ефек тив нос ті;

l спри ян ня за лу чен ню зов ніш ніх та внут ріш ніх ін вес ти цій;
l спри ян ня ство рен ню та за без пе чен ня дер жав ної під трим ки тех но пар ків,

тех но по лі сів, цен трів тран сфе ру тех но ло гій, роз вит ку ін но ва цій ної ін -
фрас трук ту ри;

l ви ді лен ня від по від но до за ко но дав ства та ін фрас трук тур не об лаш ту ван -
ня зе мель них ді ля нок за ра ху нок спіль но го фі нан су ван ня міс це во го та
дер жав но го бюд же тів для роз мі щен ня на кон кур сній ос но ві ін вес ти цій -
них про ек тів;

l сти му лю ван ня ін но ва цій ної спря мо ва нос ті роз вит ку під при єм ниц тва,
вен чур но го біз не су, зап ро вад жен ня ефек тив но го ме ха ніз му пра во вої,
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фі нан со вої, ор га ні за цій ної, кад ро вої та ос віт ньої під трим ки пер спек тив -
них ін но ва цій них про ек тів;

l під трим ка ін фрас трук ту ри роз вит ку ма ло го і се ред ньо го під при єм ниц -
тва, особ ли во в сіль ській міс це вос ті;

l кре дит но)га ран тій ні ме ха ніз ми під три ман ня суб’єк тів під при єм ниц тва;
l спри ян ня ши ро ко му впро вад жен ню енер го о щад них тех но ло гій та ви ко -

рис тан ня міс це вих від нов лю валь них дже рел енер гії, на сам пе ред бі о па -
ли ва, рос лин ної си ро ви ни, теп ло вих на со сів, ін ших су час них тех но ло гій
шля хом дер жав ної під трим ки від по від них прог рам;

l роз роб лен ня та ре а лі за ція дер жав них та ре гі о наль них прог рам від нов -
лен ня ро дю чос ті та охо ро ни зе мель, на сам пе ред че рез ви ко рис тан ня су -
час них про ти е ро зій них за хо дів, збіль шен ня ви роб ниц тва та вне сен ня у
ґрунт ор га ніч них доб рив;

l со ці аль на, еко но міч на та еко ло гіч на ре а бі лі та ція проб лем них те ри то рій,
пос ту по ва рес трук ту ри за ція еко но мі ки з прі о ри тет ним роз вит ком ма ло
ре сур со міс тких, ви со ко тех но ло гіч них, еко філь них ви дів ді яль нос ті у
цих те ри то рі ях;

l збе ре жен ня та ефек тив не ви ко рис тан ня при род ної і куль тур ної са мо -
бут нос ті те ри то рії;

3) у сфе рі ін сти ту цій но го за без пе чен ня –
l зап ро вад жен ня елек трон но го уря ду ван ня;
l пуб ліч но)при ват не пар тнер ство;
l фор му ван ня та під трим ання ме ре жі ін сти ту цій ре гі о наль но го роз вит ку,

за ко но дав че виз на чен ня ста ту су та нап ря мів ді яль нос ті аген цій ре гі о -
наль но го роз вит ку на за са дах пуб ліч но)при ват но го пар тнер ства;

l ре а лі за ція дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки на ос но ві пар тнер ських вза є мо -
від но син між цен тром та ре гі о на ми з ме тою кон цен тра ції зу силь та ре сур сів
для ви рі шен ня проб лем роз вит ку ре гі о нів че рез уз год жен ня дер жав них та
ре гі о наль них стра те гіч них прі о ри те тів на дов гос тро ко ву пер спек ти ву на ос -
но ві угод що до ре гі о наль но го роз вит ку, прог рам по до лан ня деп ре сив нос ті
ре гі о нів та ін ших ін стру мен тів, що спри я ють ре гі о наль но му роз вит ку;

4) у сфе рі ін тег ра ції ре гі о нів та пар тнер ства –
l дер жав на під трим ка між ре гі о наль них про ек тів, спря мо ва них на ви рі -

шен ня спіль них проб лем со ці аль но)еко но міч но го роз вит ку ре гі о нів;
l сти му лю ван ня між на род ної спів пра ці, за без пе чен ня па йо во го дер жав -

но го фі нан су ван ня прог рам та про ек тів роз вит ку тран скор дон но го спів -
ро біт ниц тва;
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l спри ян ня роз вит ку спів ро біт ниц тва в ме жах єв ро пей ських ре гі о наль -
них струк тур;

l спри ян ня роз вит ку внут ріш ньо го ту риз му, куль тур них об мі нів між ре гі -
о на ми, об мі нів сту ден та ми між нав чаль ни ми зак ла да ми, роз та шо ва ни ми
в різ них ре гі о нах;

l зап ро вад жен ня в нав чаль ні пла ни за галь ної се ред ньої ос ві ти прог ра ми
від ві ду ван ня шко ля ра ми різ них ре гі о нів Ук ра ї ни;

l зап ро вад жен ня в сис те мі під го тов ки та пе ре під го тов ки кад рів дер жав -
них служ бов ців їх обов’яз ко во го ста жу ван ня в ор га нах ви ко нав чої вла -
ди та ор га нах міс це во го са мов ря ду ван ня в різ них ре гі о нах Ук ра ї ни;

l зап ро вад жен ня в прак ти ку між ре гі о наль ної ро та ції кад рів;
l ство рен ня сис те ми під го тов ки та пе ре під го тов ки кад рів для ор га нів міс -

це во го са мов ря ду ван ня на ос но ві за галь но дер жав них прог рам;
l за без пе чен ня в нав чаль них прог ра мах, під руч ни ках та в нав чаль но му

про це сі гар мо ній но го по єд нан ня зав дань з фор му ван ня міс це во го та за -
галь но на ці о наль но го пат рі о тиз му;

l під трим ання між ре гі о наль них, куль ту ро ло гіч них, ет ніч них фес ти ва лів,
вис та вок, свят, ін ших ма со вих за хо дів, спря мо ва них на збли жен ня та по -
ро зу мін ня ре гі о наль них спіль нот;

l під трим ання ор га ні за цій гро ма дян сько го сус піль ства, ді яль ність яких
спря мо ва на на за без пе чен ня міс це во го і ре гі о наль но го роз вит ку та
спри яє за лу чен ню гро ма дян до про це су між ре гі о наль но го спів ро біт ниц -
тва та між ре гі о наль них об мі нів;

l спів пра ця з між на род ни ми та іно зем ни ми ор га ні за ці я ми, прог ра ма ми та
фон да ми, що спри я ють ре гі о наль но му роз вит ку.

7. Мо ні то ринг ре гі о наль но го роз вит ку та дер жав не ре а гу ван ня
Мо ні то ринг дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, ре гі о наль но го роз вит ку, ви -

ко нан ня дер жав них ре гі о наль них прог рам здій сню єть ся шля хом вста нов лен ня
від по від них ін ди ка то рів, виз на чен ня упов но ва же них на йо го про ве ден ня ін -
сти ту цій, сис те ми оп ри люд нен ня ре зуль та тів та ко го мо ні то рин гу.

Сис те ма мо ні то рин гу дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки вклю чає від сте жу ван ня:
l ста ну та тен ден цій со ці аль но)еко но міч но го роз вит ку Ук ра ї ни з ана лі зом

їх від по від нос ті ці лям дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки;
l ста ну та тен ден цій со ці аль но)еко но міч но го роз вит ку кож но го ре гі о ну;
l до сяг нен ня ці лей, виз на че них у нор ма тив но)пра во вих ак тах та ін ших

до ку мен тах, що сто су ють ся ре гі о наль но го роз вит ку (стра те гій, угод,
прог рам, про ек тів).
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З ме тою за без пе чен ня та ко го мо ні то рин гу кож ний нор ма тив но)пра во вий
акт, що ух ва лю єть ся у сфе рі дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, має міс ти ти від по -
від ні рів ні ці лей, до сяг нен ням яких мож на оці ни ти: ви ко нан ня чи не ви ко нан ня
зап ла но ва них за хо дів; без по се ред ній ефект від ре а лі за ції ак та; вплив акта – се -
ред ньо) чи дов гос тро ко вий нас лі док для пев ної сфе ри, на яку спря мо ва ний акт.

Оцін ка роз вит ку ре гі о нів фор му єть ся на ос но ві по каз ни ків, що да ють мож -
ли вість здій сни ти кіль кіс ний та якіс ний ана ліз со ці аль но)еко но міч но го роз -
вит ку ре гі о нів, тен ден цій та заг роз, що ви ни ка ють.

На ос но ві об’єк тив них по каз ни ків та кри те рі їв, вста нов ле них для виз на -
чен ня проб лем них те ри то рій та ре гі о нів, дер жа ва вжи ває від по від них за хо дів
для за по бі ган ня заг ро зам та прий має дер жав ні прог ра ми, нап рав ле ні на усу -
нен ня при чин, що ста ли під ста вою для ре а гу ван ня.

Мо ні то ринг здій снен ня дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки за без пе чу єть ся по єд -
нан ням ста тис тич но го об лі ку, ін шої звіт нос ті, про ве ден ням ана лі тич них дос лід -
жень та ана лі зів, зві тів, до по ві дей дер жав них ор га нів та не за леж них ор га ні за цій.

Ос нов ни ми ін ди ка то ра ми, що зас то со ву ють ся для оцін ки ре гі о наль но го роз -
вит ку, є по каз ни ки, які ха рак те ри зу ють ди на мі ку зрос тан ня якос ті жит тя, вар тос ті
ро бо чої си ли, зем лі, об’єк тів не ру хо мос ті, міг ра цію на се лен ня, рі вень зло чин нос ті,
ін декс люд сько го роз вит ку по рів ня но із се ред ні ми ук ра їн ськи ми по каз ни ка ми.

Ос нов ни ми ін ди ка то ра ми до сяг нен ня по зи тив них ре зуль та тів у за без пе -
чен ні єд нос ті Ук ра ї ни є по каз ни ки, що ха рак те ри зу ють тен ден цію зрос тан ня
між ре гі о наль ної то ле ран тнос ті (гро ма дян ської со лі дар нос ті), що оці ню єть ся за
ре зуль та та ми пе рі о дич них со ці о ло гіч них дос лід жень, змен шен ня ре гі о наль -
них ак цен тів ви бор чих сим па тій піс ля пар ла мен тських ви бо рів, ди на мі ки між -
ре гі о наль ної міг ра ції, між ре гі о наль них куль тур них об мі нів.

Оцін ка ді яль нос ті ке рів ни ків ор га нів ви ко нав чої вла ди в ре гі о нах здій -
сню єть ся за ін ди ка то ра ми, що вип ли ва ють із зав дань дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки та виз на ча ють ся пов но ва жен ня ми ке рів ни ка.

Обов’яз ко ви ми ін ди ка то ра ми ді яль нос ті ор га нів ви ко нав чої вла ди, міс це во -
го са мов ря ду ван ня, по са до вих осіб в ре гі о нах є від кри тість їх ді яль нос ті, дос туп -
ність для юри дич них та фі зич них осіб, чо му має спри я ти впро вад жен ня сис те ми
елек трон но го уря ду ван ня, ін ших су час них ін фор ма цій них тех но ло гій.

8. Ре сур сне за без пе чен ня ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки

Для ре а лі за ції Кон цеп ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки пе ред ба ча єть ся
здій снен ня її пра во во го, ін сти ту цій но го, ін фор ма цій но го, на у ко во го, кад ро во го
та ін шо го за без пе чен ня.
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Пра во ве за без пе чен ня пе ред ба чає:
l фор му ван ня на леж но го пра во во го се ре до ви ща, не об хід но го для ре а лі -

за ції ці єї Кон цеп ції з ура ху ван ням на ці о наль но го та між на род но го дос -
ві ду, між на род них зо бов’язань Ук ра ї ни, ке рів них до ку мен тів Ра ди Єв ро -
пи і Єв ро пей ської Ко мі сії, а та кож особ ли вої, ко ор ди ну ю чої ро лі
дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки у за без пе чен ні ста ло го роз вит ку Ук ра -
ї ни та її ре гі о нів, виз на чен ні сек то раль них по лі тик;

l прий нят тя но вих за ко нів, спря мо ва них на за без пе чен ня ре а лі за ції дер -
жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, вне сен ня від по від них змін до за ко но дав -
ства, на сам пе ред у бюд жет ній, зе мель ній, по дат ко вій сфе рах, з пи тань
ді яль нос ті ор га нів ви ко нав чої вла ди, міс це во го са мов ря ду ван ня, ре фор -
ми ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль но го ус трою;

l про ве ден ня ін вен та ри за ції та ана лі зу ра ні ше прий ня тих дер жав них
прог рам з пи тань ре гі о наль но го роз вит ку, роз роб лен ня з ура ху ван ням
фі нан со вих, ін сти ту цій них та ін ших мож ли вос тей про по зи цій що до пе -
рег ля ду, сис тем но го уз год жен ня, об’єд нан ня та ких прог рам для за без пе -
чен ня ком плек сної й ефек тив ної ре а лі за ції Кон цеп ції, удос ко на лен ня
ме ха ніз мів фор му ван ня та ре а лі за ції та ких прог рам;

l ана ліз та уз год жен ня нор ма тив но)ме то дич но го за без пе чен ня прог но зу -
ван ня та пла ну ван ня со ці аль но)еко но міч но го роз вит ку, прос то ро во го
пла ну ван ня те ри то рій, зем ле) та лі со ус трою, ін ших ін стру мен тів ре а лі -
за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки для їх сис тем но го, ін тег ро ва но го
ви ко рис тан ня;

l роз ме жу ван ня пов но ва жень цен траль них ор га нів ви ко нав чої вла ди у
сфе рі фор му ван ня та ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки з
виз на чен ням ефек тив них пра во вих ме ха ніз мів ре а лі за ції пов но ва жень
го лов ним (про від ним) ор га ном у сис те мі цен траль них ор га нів ви ко -
нав чої вла ди з пи тань за без пе чен ня ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної
по лі ти ки.

Ін сти ту цій не за без пе чен ня пе ред ба чає:
l фун кці о ну ван ня ді яль нос ті кон суль та тив но)до рад чо го ор га ну з пи тань

дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки при Ка бі не ті Мі ніс трів Ук ра ї ни;
l ство рен ня ко ор ди на цій них рад з пи тань ре гі о наль ної по лі ти ки в ре гі о -

нах Ук ра ї ни;
l вве ден ня у струк ту ру цен траль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди з пи тань

ре гі о наль но го роз вит ку те ри то рі аль них ор га нів у скла ді об лас них дер -
жав них ад мі ніс тра цій;
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l ство рен ня при цен траль но му ор га ні ви ко нав чої вла ди з пи тань ре гі о -
наль но го роз вит ку на у ко во го цен тру для роз роб лен ня на у ко вих ос нов
дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, здій снен ня ме то до ло гіч но го, ана лі -
тич но го, пра во во го, ін фор ма цій но го за без пе чен ня та мо ні то рин гу ре а -
лі за ції Кон цеп ції;

l ство рен ня на за са дах пуб ліч но)при ват но го пар тнер ства аген цій ре гі о -
наль но го роз вит ку в ре гі о нах Ук ра ї ни.

Ін фор ма цій не за без пе чен ня пе ред ба чає:
l удос ко на лен ня з ура ху ван ням між на род них ви мог сис те ми збо ру, сис те -

ма ти за ції, ана лі зу та по ши рен ня да них дер жав ної ста тис ти ки та ін шої
ін фор ма ції про стан та тен ден ції роз вит ку Ук ра ї ни та її ре гі о нів, пер -
спек ти ви ре а лі за ції дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, за без пе чен ня пов -
но ти, об’єк тив нос ті, пос тій ної ак ту а лі за ції та кої ін фор ма ції, мож ли вос ті
її ви ко рис тан ня для обґрун ту ван ня уп рав лін ських рі шень, без пе реш -
код но го дос ту пу до неї за ін те ре со ва них гро ма дян;

l під го тов ку цен траль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди з пи тань ре гі о наль -
ної по лі ти ки кож ні три ро ки На ці о наль ної до по ві ді про стан ре гі о наль -
но го роз вит ку, яка має міс ти ти уза галь не ні ре зуль та ти про ве де но го
ана лі зу, оцін ку тен ден цій роз вит ку, ефек тив нос ті здій сне них за хо дів,
про по зи ції що до прі о ри тет них нап рям ків ро бо ти, виз на чен ня проб лем -
них те ри то рій та те ри то рій прі о ри тет но го роз вит ку; ана ло гіч ні до по ві -
ді ма ють го ту ва ти ся в ре гі о нах; на під ста ві та ких до по ві дей від по від ні
ор га ни дер жав ної вла ди, ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня прий ма ють
рі шен ня, спря мо ва ні на розв’язан ня ви яв ле них проб лем що до роз по ді -
лу бюд жет них кош тів, вне сен ня змін до за ко но дав ства, ін ші рі шен ня;

l ство рен ня у кож но му ре гі о ні ін фор ма цій но)ко му ні ка цій ної ін фрас трук -
ту ри сис те ми елек трон но го вря ду ван ня у сфе рі ре гі о наль ної по лі ти ки,
яка має за без пе чи ти для будь)якої фі зич ної чи юри дич ної осо би мож ли -
вість, ви ко рис то ву ю чи елек трон ні ін фор ма цій ні тех но ло гії, звер та ти ся
із за пи та ми до міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня для одер жан ня ін фор ма ції та пуб ліч них пос луг;

l роз ви ток ме ха ніз мів за без пе чен ня вза є мо дії ін фор ма цій них під роз ді лів
цен траль них, ре гі о наль них та міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди із за -
со ба ми ма со вої ін фор ма ції, вста нов лен ня від по від них вза є моп рий нят -
них стан дар тів та етич них норм про фе сій ної по ве дін ки учас ни ків та ких
вза є мо від но син.

Кад ро ве за без пе чен ня пе ред ба чає:
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l роз роб лен ня ком плек су за хо дів з від по від но го кад ро во го за без пе чен ня
ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня;

l виз на чен ня кри те рі їв від бо ру кад рів, їх про су ван ня по служ бі, ро та ції на
по са дах у різ них ре гі о нах Ук ра ї ни, оцін ки пра ці;

l фор му ван ня сис те ми під го тов ки, пе ре під го тов ки та під ви щен ня ква лі фі -
ка ції дер жав них служ бов ців та служ бов ців ор га нів міс це во го са мов ря ду -
ван ня, у то му чис лі че рез ко рот ко тер мі но ві спе ці а лі зо ва ні кур си, що го -
ту ють ся з ура ху ван ням но вих вик ли ків;

l ство рен ня кад ро во го ре зер ву ке рів них пра ців ни ків ор га нів ви ко нав чої
вла ди та ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня та за без пе чен ня сис те ма -
тич ної ро бо ти з осо ба ми, вклю че ни ми до та ко го ре зер ву, у то му чис лі
про ве ден ня їх ста жу ван ня та нав чан ня в різ них ре гі о нах Ук ра ї ни.

Фі нан со ве за без пе чен ня пе ред ба чає:
l ство рен ня сис те ми фон дів для фі нан су ван ня ін стру мен тів ре а лі за ції

дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, пе ред ба че них Кон цеп ці єю;
l удос ко на лен ня по дат ко вої сис те ми дер жа ви для за без пе чен ня прог но -

зо ва но го та ста біль но го фі нан су ван ня ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль них
оди ниць усіх рів нів ад мі ніс тра тив но)те ри то рі аль но го ус трою.

Кон цеп ція дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки є ос но вою для під го тов ки
про ек тів нор ма тив но)пра во вих ак тів та ре а лі за ції по лі ти ки ор га на ми ви ко нав -
чої вла ди при ре а лі за ції ни ми на да них за ко но дав ством пов но ва жень.

(Схва ле но про то коль ним рі шен ням Уря ду 02.07.2008 ро ку)
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ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ»14

Цей Закон визначає основні засади державної регіональної політики для
створення повноцінного середовища життєдіяльності людей на усій території
України, забезпечення просторової єдності та сталого розвитку держави та її
регіонів.

РОЗДІЛ І. Загальні положення
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
регіон – визначене законодавством територіальне утворення субнаціо-

нального рівня і системою органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь);

державна регіональна політика – сукупність цілей, заходів, засобів
та взаємоузгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування для створення повноцінного середовища
життєдіяльності людей на всій території України;

регіональний розвиток – процес соціальних, економічних, екологіч-
них, гуманітарних та інших змін у регіонах;

суб’єкти регіонального розвитку – органи виконавчої влади, орга-
ни місцевого самоврядування та їх об’єднання, організації громадянського сус-
пільства (громадські, благодійні організації, фонди, асоціації, інші недержавні
об’єднання осіб та установи, створення та функціонування яких не спрямовано
на отримання прибутку), суб’єкти господарювання, інші юридичні та фізичні
особи, які беруть участь у розробленні та реалізації програм (проектів) регіо-
нального розвитку;

проект регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних захо-
дів для розв’язання окремих проблем регіонального розвитку, оформлений у
документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спіль-
ні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей про-
екту протягом установлених термінів;
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програма регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних
завдань та заходів довготривалого характеру, які спрямовані на досягнення
визначених цілей регіонального розвитку, що готується та затверджується у
встановленому законодавством порядку та реалізовується через проекти
регіонального розвитку, об’єднані спільною метою;

просторове узгодження – процес та результат гармонізації на кон-
кретній території соціально-економічних, екологічних, інформаційних, гумані-
тарних і етнонаціональних складових регіонального розвитку та інтересів усіх
його суб’єктів.

Стаття 2. Мета державної регіональної політики
1. Метою державної регіональної політики є забезпечення високого рівня

якості життя людини незалежно від місця її проживання, зміцнення соціальної
згуртованості та економічної єдності держави.

2. Мета державної регіональної політики досягається шляхом:
1) створення умов для збалансованого розвитку регіонів;
2) інтеграції регіонів у єдиному політичному, правовому, економічному,

інформаційному, культурному просторі;
3) ефективного використання потенціалу регіонів з урахуванням їх гео-

графічних, природних, історичних, економічних, екологічних, демографічних
та інших особливостей, етнічних і культурних традицій;

4) підвищення конкурентоспроможності регіонів.
Стаття 3. Принципи здійснення державної регіональної політики
1. Державна регіональна політика здійснюється на основі таких принципів:
1) конституційності та законності – відповідності Конституції та законам

України, актам Верховної Ради України, Президента України та Кабінету
Міністрів України;

2) координації – просторового узгодження секторальних політик, цілей,
пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування;

3) єдності – неодмінності забезпечення просторової, політичної, еконо-
мічної, інформаційної, соціальної, гуманітарної цілісності України;

4) децентралізації – збалансованого розподілу владних повноважень з
управління розвитком територій між центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з передачею відпо-
відних ресурсів;

5) деконцентрації – перерозподілу владних повноважень у межах системи
органів виконавчої влади – від центральних до місцевих;

207



6) субсидіарності – прийняття рішень та надання публічних послуг на най-
ближчому до громадянина рівні, відповідні повноваження можуть передаватись
на вищий рівень управління лише із міркувань ефективності та економії;

7) партнерства – узгодження цілей, пріоритетів і дій органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з іншими суб’єктами регіонального
розвитку, забезпечення тісного співробітництва, кооперації та солідарності між
ними у процесі формування та реалізації державної регіональної політики;

8) відкритості – прозорості, прогнозованості, передбачуваності діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері форму-
вання та реалізації державної регіональної політики;

9) сталого розвитку – розвитку суспільства, що дозволяє задовольняти
потреби нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь;

10) історичної спадкоємності – врахування та збереження позитивних
надбань попереднього розвитку регіонів.

Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики
1. Об’єктами державної регіональної політики є Автономна Республіка

Крим, області, міста Київ та Севастополь.
2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України,

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та Рада
Міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконав-
чої влади, органи місцевого самоврядування, інші органи, що створюються від-
повідно до цього Закону.

3. У формуванні та реалізації державної регіональної політики можуть
брати участь інші суб’єкти регіонального розвитку.

Стаття 5. Законодавство про державну регіональну політику
1. Законодавство України про державну регіональну політику складається

із Конституції України, цього Закону, Законів України «Про стимулювання роз-
витку регіонів», «Про планування і забудову територій», «Про Генеральну
схему планування території України», інших законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України.

РОЗДІЛ ІІ. Формування державної регіональної політики
Стаття 6. Система документів державної регіональної політики
1. Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’яза-

них документів, які базуються на Стратегії розвитку України, Генеральній схемі
планування території України, схемах планування територій на регіональному
та місцевому рівнях.
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2. До системи документів державної регіональної політики належать:
1) Державна стратегія регіонального розвитку;
2) стратегії розвитку регіонів;
3) План реалізації Державної стратегії регіонального розвитку;
4) плани реалізації стратегій розвитку регіонів.
3. Під час розроблення системи документів державної регіональної полі-

тики враховується Схема (прогноз) розвитку та розміщення продуктивних сил
України, інші документи державного прогнозування та стратегічного плану-
вання, визначені законодавством.

Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку
1. Державна стратегія регіонального розвитку розробляється строком на

сім років, схвалюється Національною координаційною радою регіонального
розвитку і затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку забезпечу-
ється центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики
спільно з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політи-
ки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Державна стратегія регіонального розвитку визначає:
1) пріоритети, основні цілі та напрями регіонального розвитку;
2) пріоритети міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
3) заходи з підвищення конкурентоспроможності регіонів;
4) механізми її реалізації;
5) систему моніторингу її реалізації.
4. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку здійснюється

шляхом розроблення та виконання Плану реалізації Державної стратегії регіо-
нального розвитку.

Стаття 8. Узгодження загальнодержавних, регіональних та міс-
цевих інтересів під час розроблення Державної стратегії регіо-
нального розвитку

1. Проект Державної стратегії регіонального розвитку підлягає погод-
женню з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими радами, центральними органами
виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
іншими суб’єктами регіонального розвитку в частині, що стосується їхніх
інтересів.

2. Погодженню підлягають такі державні пріоритети:

209



1) пріоритети, орієнтовані на конкретні території (аеропорти, морські порти,
міжнародні транспортні коридори, нафто- та газопроводи, лінії електропередач,
території та об’єкти природно-заповідного фонду, рекреаційного та оздоровчого
призначення загальнодержавного та міждержавного значення тощо);

2) пріоритети, що можуть бути альтернативно реалізовані в певних регіо-
нах або їх частинах, які визначаються на конкурсних засадах у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Стратегія розвитку регіону
1. Стратегія розвитку регіону розробляється на термін дії Державної стра-

тегії регіонального розвитку, розглядається Координаційною радою розвитку
регіону та затверджується відповідно Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами.

2. Розроблення Стратегії розвитку регіону забезпечується Радою Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськи-
ми державними адміністраціями за рішенням відповідно Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських
рад у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань
регіональної політики.

3. Стратегія розвитку регіону повинна відповідати положенням
Державної стратегії регіонального розвитку та визначає:

1) пріоритети, основні цілі та напрями розвитку регіону;
2) вимоги щодо розвитку особливих типів територій;
3) заходи з підвищення конкурентоспроможності регіону;
4) механізми її реалізації;
5) систему моніторингу її реалізації.
4. Реалізація Стратегії розвитку регіону здійснюється шляхом розроблен-

ня та виконання Плану реалізації Стратегії розвитку регіону.
Стаття 10. План реалізації Державної стратегії регіонального

розвитку
1. План реалізації Державної стратегії регіонального розвитку розроб-

ляється на виконання Державної стратегії регіонального розвитку, схвалюєть-
ся Національною координаційною радою регіонального розвитку і затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України.

У межах семирічного терміну Державної стратегії регіонального розвитку
розробляються та реалізовуються два Плани реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку: перший – строком на три роки та другий – строком на
чотири роки.

210



2. Розроблення Плану реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань
регіональної політики спільно з центральним органом виконавчої влади з
питань економічної політики у порядку, визначеному чинним законодав-
ством.

3. План реалізації Державної стратегії регіонального розвитку є базою
для середньострокового бюджетного планування.

4. План реалізації Державної стратегії регіонального розвитку передбачає
конкретні заходи та містить конкретні індикатори оцінки успішності заходів і є
підставою для формування проектів регіонального розвитку.

Стаття 11. План реалізації Стратегії розвитку регіону
1. План реалізації Стратегії розвитку регіону розробляється Радою Міністрів

Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськи-
ми державними адміністраціями на виконання Стратегії розвитку регіону, розгля-
дається Координаційною радою розвитку регіону та затверджується відповідно
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міськими радами.

У межах семирічного строку дії Стратегії розвитку регіону розробляються
та реалізовуються два Плани реалізації Стратегії розвитку регіону: перший –
строком на три роки та другий – строком на чотири роки.

2. План реалізації Стратегії розвитку регіону є базою для середньостроко-
вого бюджетного планування.

3. План реалізації Стратегії розвитку регіону передбачає конкретні заходи
та містить конкретні індикатори оцінки успішності заходів і є підставою для
формування проектів регіонального розвитку.

РОЗДІЛ ІІІ. Інституційне забезпечення державної регіо-
нальної політики

Стаття 12. Інституції, що забезпечують розроблення та реалі-
зацію державної регіональної політики

1. Інституціями, які забезпечують розроблення та реалізацію державної
регіональної політики, є:

1) центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики;
2) центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики;
3) центральний орган виконавчої влади з питань фінансів;
4) Національна координаційна рада регіонального розвитку;
5) координаційні ради розвитку регіонів.
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2. Інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та
агенції регіонального розвитку беруть участь у формуванні та реалізації дер-
жавної регіональної політики відповідно до цього Закону та у межах їхніх
повноважень, визначених законодавством.

Стаття 13. Повноваження у сфері регіональної політики цент-
ральних органів виконавчої влади

1. До повноважень у сфері регіональної політики центрального органу
виконавчої влади з питань регіональної політики належать:

1) формування та забезпечення реалізації державної регіональної
політики;

2) підготовка та внесення на розгляд до Національної координаційної
ради регіонального розвитку пропозицій щодо просторового узгодження сек-
торальних політик;

3) розроблення та координація реалізації спільно з центральним органом
виконавчої влади з питань економічної політики Державної стратегії регіо-
нального розвитку;

4) підготовка спільно з центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики та внесення на розгляд до Національної координаційної
ради регіонального розвитку Плану реалізації Державної стратегії регіональ-
ного розвитку;

5) організаційне забезпечення діяльності Національної координаційної
ради регіонального розвитку;

6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів стра-
тегій розвитку регіонів та планів їх реалізації;

7) підготовка та внесення на розгляд до Національної координаційної
ради регіонального розвитку висновків щодо відповідності стратегій розвитку
регіонів Державній стратегії регіонального розвитку;

8) визначення критеріїв та розроблення методики оцінювання регіональ-
ного розвитку;

9) здійснення моніторингу показників та оцінки результатів реалізації
Державної стратегії регіонального розвитку, Плану реалізації Державної стра-
тегії регіонального розвитку та програм (проектів) регіонального розвитку.
Підготовка відповідного звіту з пропозиціями щодо внесення при необхідності
змін і доповнень та подання на розгляд до Національної координаційної ради
регіонального розвитку;

10) бюджетне планування та підготовка і подання бюджетних запитів з
урахуванням Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку;
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11) забезпечення розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам для стимулювання розвитку регіонів у порядку, встановленому
законодавством;

12) підписання контракту на фінансування проектів (програм) за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку за поданням Бюро з управ-
ління Державним фондом регіонального розвитку;

13) здійснення координації, моніторингу та забезпечення контролю за
використанням коштів, спрямованих на реалізацію Державної стратегії регіо-
нального розвитку, Плану реалізації Державної стратегії регіонального роз-
витку, програм (проектів) регіонального розвитку;

14) здійснення контролю за дотриманням процедур закупівель, що здій-
снюються Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку;

15) підготовка та внесення в установленому порядку проектів норматив-
но-правових актів з питань регіональної політики;

16) координація співпраці з міжнародними та іноземними структурами,
програмами і фондами, залучення міжнародної технічної допомоги у сфері
регіональної політики;

17) стимулювання та координація участі регіонів у програмах та проектах
розвитку міжрегіонального, а також прикордонного та транскордонного спів-
робітництва;

18) здійснення інших, покладених на нього в установленому порядку,
повноважень.

2. До повноважень у сфері регіональної політики центрального органу
виконавчої влади з питань фінансів належать:

1) визначення у межах своїх повноважень процедури оплати за контрак-
тами фінансування програм (проектів) з Державного фонду регіонального
розвитку;

2) здійснення фінансового моніторингу і контролю за діяльністю Бюро з
управління Державним фондом регіонального розвитку та звітування за їх
результатами перед Національною координаційною радою регіонального
розвитку;

3) здійснення інших, покладених на нього в установленому порядку,
повноважень.

3. До повноважень у сфері регіональної політики центрального органу
виконавчої влади з питань економічної політики належить:

1) участь у розробленні та координації реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку;
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2) участь у підготовці Плану реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку;

3) здійснення інших, покладених на нього в установленому порядку,
повноважень.

4. Повноваження у сфері регіональної політики інших центральних орга-
нів виконавчої влади визначаються законодавством.

Стаття 14. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських рад у сфері
державної регіональної політики

1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, облас-
ної, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної
політики є:

1) ініціювання розроблення Стратегії розвитку регіону і Плану реалізації
Стратегії розвитку регіону та їх затвердження;

2) забезпечення врахування інтересів територіальних громад регіону при
розробленні Стратегії розвитку регіону та Плану реалізації Стратегії розвитку
регіону;

3) затвердження звітів про хід реалізації Стратегії розвитку регіону та
Плану реалізації Стратегії розвитку регіону і прийняття рішень щодо внесення
у разі необхідності змін та доповнень;

4) інші повноваження, визначені законодавством.
Стаття 15. Повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки

Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій у сфері державної регіональної політики

1. Повноваженнями Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
ної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері
регіональної політики є:

1) забезпечення реалізації державної регіональної політики у регіоні;
2) підготовка та внесення на розгляд центрального органу виконавчої

влади з питань регіональної політики пропозицій щодо просторового узгод-
ження секторальних політик на території регіону;

3) забезпечення розроблення проекту Стратегії розвитку регіону та
Плану реалізації Стратегії розвитку регіону;

4) організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради розвитку
регіону;

5) здійснення моніторингу реалізації Стратегії розвитку регіону та Плану
реалізації Стратегії розвитку регіону. Підготовка відповідних звітів із пропози-
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ціями щодо внесення у разі необхідності змін і доповнень та подання їх на роз-
гляд до Координаційної ради розвитку регіону;

6) інші повноваження, визначені законодавством.
Стаття 16. Національна координаційна рада регіонального

розвитку
1. Відповідно до цього Закону та з метою узгодження загальнодержавних,

секторальних та регіональних інтересів у процесі розроблення та реалізації
державної регіональної політики Кабінетом Міністрів України утворюється
Національна координаційна рада регіонального розвитку.

2. Головою Національної координаційної ради регіонального розвитку є
Прем’єр-міністр України, заступником Голови – керівник центрального органу
виконавчої влади з питань регіональної політики.

3. До складу Національної координаційної ради регіонального розвитку
входять:

1) керівники центральних органів виконавчої влади у сферах:
фінансів, економіки, зовнішньої політики, культури, охорони навколишнь-

ого природного середовища, аграрної політики, промислової політики, охоро-
ни здоров’я, освіти і науки, земельних ресурсів, транспорту та зв’язку, з питань
цивільного захисту;

2) уповноважені представники координаційних рад розвитку регіонів;
3) по одному представнику від всеукраїнських асоціацій органів місцево-

го самоврядування, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України,
Асоціації агенцій регіонального розвитку України, Національної академії наук
України, Національної академії державного управління при Президентові
України, Торгово-промислової палати України;

4) керівники інших центральних органів виконавчої влади беруть участь
у засіданнях Національної координаційної ради регіонального розвитку як
запрошені.

4. Національна координаційна рада регіонального розвитку:
1) схвалює пріоритети та основні завдання державної регіональної полі-

тики і готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо їх затвердження;
2) розглядає проекти Державної стратегії регіонального розвитку,

Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та звіти про
їх реалізацію і готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо їх
затвердження;

3) готує рекомендації щодо просторового узгодження секторальних полі-
тик відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку;
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4) затверджує висновки щодо відповідності Державній стратегії регіо-
нального розвитку стратегій розвитку регіонів і надає рекомендації щодо їх
коригування Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській
та Севастопольській міським радам;

5) схвалює напрями реалізації Державної стратегії регіонального розвит-
ку і готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо їх затвердження;

6) схвалює порядок та умови фінансування з Державного фонду регіо-
нального розвитку і готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо їх
затвердження;

7) за поданням Бюро з управління Державним фондом регіонального роз-
витку приймає рішення про оголошення та умови конкурсу, затверджує склад
комітету з оцінки, критерії оцінки пропозицій, затверджує результати конкур-
сів (тендерів);

8) розглядає та затверджує підготовлені уповноваженим нею органом
звіти про дотримання процедур закупівель при відборі та реалізації проектів
(програм) регіонального розвитку;

9) розглядає та узгоджує проекти всіх інших урядових рішень у сфері дер-
жавної регіональної політики;

10) затверджує підготовлені Бюро з управління Державним фондом регіо-
нального розвитку середньострокові та річні календарні плани фінансування
заходів Державної стратегії регіонального розвитку і стратегій розвитку регіо-
нів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

5. Національна координаційна рада регіонального розвитку збирається на
свої чергові засідання щоквартально або на позачергові засідання на вимогу
Кабінету Міністрів України чи третини її членів.

6. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції
Національної координаційної ради регіонального розвитку, з числа її членів оби-
рається президія, яка діє в період між засіданнями Національної координаційної
ради регіонального розвитку. За посадою до складу президії входять Голова та
заступник Голови Національної координаційної ради регіонального розвитку.

7. Засідання Національної координаційної ради регіонального розвитку
вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. Рішення Національної координаційної ради регіонального розвитку
ухвалюються більшістю голосів від присутніх на її засіданні.

9. Організаційне забезпечення діяльності Національної координаційної
ради регіонального розвитку покладається на центральний орган виконавчої
влади з питань регіональної політики.
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Стаття 17. Координаційна рада розвитку регіону
1. Відповідно до цього Закону та з метою узгодження інтересів суб’єктів

регіонального розвитку в кожному регіоні Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами
створюється Координаційна рада розвитку регіону.

2. Співголовами координаційних рад розвитку регіонів є голови Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних рад та обласних державних адміністрацій, Севастопольської
міської ради та Севастопольської міської державної адміністрації. Головою
Координаційної ради розвитку м. Києва є Київський міський голова.

3. Секретарем Координаційної ради розвитку регіону є керівник органу
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань регіонального розвит-
ку, підрозділу з питань регіонального розвитку у структурі відповідно облас-
них, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. До складу Координаційної ради розвитку регіону входять:
1) міські голови міст обласного (республіканського в Автономній

Республіці Крим) значення;
2) голови районних рад та районних державних адміністрацій;
3) голова регіональної торгово-промислової палати;
4) керівник агенції регіонального розвитку;
5) по одному представнику від регіональних відділень всеукраїнських

асоціацій місцевого самоврядування;
6) один представник від громадських організацій регіону;
7) один представник від бізнес-асоціацій регіону;
8) по одному представнику від науково-дослідних установ та від вищих

навчальних закладів, зареєстрованих у регіоні.
5. Координаційна рада розвитку регіону діє на підставі Положення, що

розробляється на підставі Типового положення про Координаційну раду регіо-
нального розвитку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6. Координаційна рада розвитку регіону:
1) схвалює пріоритети та основні завдання розвитку регіону і готує про-

позиції Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міським радам щодо їх затвердження;

2) розглядає проекти Стратегії розвитку регіону і Плану реалізації
Стратегії розвитку регіону, звіти про їх реалізацію та готує пропозиції
Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міським радам щодо їх затвердження;
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3) розглядає та подає центральному органу виконавчої влади з питань
регіональної політики пропозиції щодо просторового узгодження сектораль-
них політик на території регіону;

4) схвалює пріоритетні напрями реалізації Стратегії розвитку регіону та
готує пропозиції Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міським радам щодо їх затвердження;

5) за зверненням органів місцевого самоврядування чи місцевих держав-
них адміністрацій розглядає та узгоджує проекти всіх інших рішень місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань регіо-
нального розвитку;

6) розглядає та погоджує в межах компетенції програми та проекти регіо-
нального розвитку, що подаються місцевими органами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування та агенціями регіонального розвитку на кон-
курс програм (проектів) для фінансування з Державного фонду регіонального
розвитку.

7. Координаційна рада розвитку регіону збирається на свої чергові засі-
дання щоквартально або на позачергові засідання на вимогу відповідно
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської,
Севастопольської міських рад чи третини членів Координаційної ради розвит-
ку регіону.

8. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції
Координаційної ради розвитку регіону, з числа її членів обирається президія,
яка діє в період між засіданнями Координаційної ради розвитку регіону. За
посадою до складу президії входять співголови (голова) та секретар
Координаційної ради розвитку регіону.

9. Засідання Координаційної ради розвитку регіону вважається правомоч-
ним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення
Координаційної ради розвитку регіону ухвалюються більшістю голосів від
присутніх на її засіданні.

10. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради розвитку
регіону здійснює орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань регіонального розвитку, підрозділ з питань регіонального розвитку у
структурі відповідно обласної, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій та відповідна Агенція регіонального розвитку.

Стаття 18. Агенція регіонального розвитку
1. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою організацією, що

створюється у формі установи на договірній основі та на засадах парт-
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нерства між державним, приватним та громадським секторами на підставі
цього Закону, Цивільного кодексу України та інших актів законодавства
України.

2. У кожному регіоні може бути створена і функціонувати лише одна
агенція регіонального розвитку в розумінні цього Закону.

3. Агенція регіонального розвитку засновується відповідно Верховною
Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською, Севастопольською міськими радами та відповідними державними
адміністраціями разом з іншими засновниками, якими можуть бути регіональ-
ні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні
представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні закла-
ди та наукові установи регіону.

4. Організаційна структура та повноваження органів управління агенції
регіонального розвитку визначаються Цивільним кодексом України, цим
Законом, Актом про заснування та Положенням про агенцію регіонального
розвитку, що розробляється на підставі Типового положення про агенцію
регіонального розвитку, затвердженого центральним органом виконавчої
влади з питань регіональної політики.

5. Агенція регіонального розвитку не залежить від політичного впливу, не
конкурує з приватним сектором на вільному ринку, не надає базових соціаль-
них послуг, що належать до сфери повноважень місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.

6. Керівним органом агенції регіонального розвитку є правління, перший
склад якого призначається засновниками при її заснуванні з урахуванням про-
позицій суб’єктів регіонального розвитку.

7. Агенція регіонального розвитку у межах своїх повноважень:
1) розробляє за власною ініціативою або за дорученням відповідно Ради

Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій проекти Стратегії розвитку регіону та плану
її реалізації;

2) здійснює попередній відбір проектів, що відповідають пріоритетам
Стратегії розвитку регіону, та подає їх на затвердження Координаційній раді
розвитку регіону;

3) забезпечує реалізацію програм (проектів) регіонального розвитку,
зокрема тих, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку;

4) організовує заходи із залучення інвестицій в економіку регіону;
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5) організовує короткотермінові навчання та надає інформаційно-кон-
сультаційну допомогу з питань регіонального розвитку;

6) здійснює моніторинг реалізації проектів регіонального розвитку та
подає інформацію про це Бюро з управління Державним фондом регіонально-
го розвитку та відповідно Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
ним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям;

7) здійснює іншу діяльність відповідно до Акта про заснування та
Положення про Агенцію регіонального розвитку.

8. Агенція регіонального розвитку може мати у власності кошти та майно,
передане їй засновниками або набуте на законних підставах у межах чинного
законодавства.

9. Джерелами формування коштів і майна Агенції регіонального розвитку
можуть бути:

1) кошти та майно, одержані як безповоротна фінансова допомога, добро-
вільні внески та пожертви засновників та інших резидентів України;

2) кошти та майно, одержані як благодійна допомога від нерезидентів,
включаючи міжнародну технічну і гуманітарну допомогу;

3) фінансова підтримка, одержана відповідно до законодавства із спеці-
альних фондів, державного та місцевих бюджетів;

4) пасивні доходи відповідно до законодавства;
5) інші кошти та майно, одержані з джерел, що не заборонені законо-

давством.
10. Діяльність Агенції регіонального розвитку підлягає державному

фінансовому контролю в установленому законодавством порядку та обов’яз-
ковому аудиту, який здійснюють аудитори, обрані на підставі відкритого
конкурсу.

11. У разі припинення діяльності Агенції регіонального розвитку її активи
зараховують до доходу місцевого бюджету.

Розділ IV. Фінансове забезпечення державної регіональ-
ної політики

Стаття 19. Механізми фінансування державної регіональної
політики

1. Механізмами фінансування державної регіональної політики є:
1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіо-

нального розвитку, міжнародних інституцій;
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3) цільові державні інвестиції;
4) державні та регіональні цільові програми, у тому числі програми подо-

лання депресивності територій;
5) угоди щодо регіонального розвитку;
6) фінансування програм (проектів) регіонального розвитку з

Державного фонду регіонального розвитку.
Стаття 20. Джерела фінансування державної регіональної
політики
1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:
1) кошти державного бюджету;
2) кошти місцевих бюджетів;
3) благодійні внески;
4) кошти міжнародних організацій;
5) ресурси, отримані з інших джерел, що не заборонені законодавством.
Стаття 21. Державний фонд регіонального розвитку
1. Для участі у фінансуванні міжрегіональних та регіональних програм

(проектів) регіонального розвитку, що відповідають Державній стратегії регіо-
нального розвитку та стратегіям розвитку регіонів і спрямовані на забезпечен-
ня ефективної реалізації державної регіональної політики, утворюється
Державний фонд регіонального розвитку, який є складовою частиною спеці-
ального фонду Державного бюджету України і має постійне багаторічне бюд-
жетне призначення.

2. Ресурси Державного фонду регіонального розвитку формуються за
рахунок:

1) п’яти відсотків від податку на прибуток підприємств, за винятком під-
приємств комунальної власності, що надходить до Державного бюджету
України;

2) коштів, що надійшли в рамках міжнародної допомоги та інших
договорів;

3) благодійних внесків та добровільних пожертвувань юридичних та
фізичних осіб, у тому числі іноземних, об’єднань громадян, міжнародних орга-
нізацій тощо;

4) коштів позик, що залучаються від іноземних держав та банків, міжна-
родних фінансових організацій та інших фінансових і кредитних установ;

5) коштів, повернених до Державного фонду регіонального розвитку, та
інших надходжень, отриманих у результаті функціонування Державного
фонду регіонального розвитку;
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6) ресурсів, отриманих з інших джерел, що не заборонені законодав-
ством.

3. Кошти Державного фонду регіонального розвитку не підлягають вилу-
ченню або витрачанню на цілі, що не відповідають принципам, визначеним
цим Законом.

4. Кошти Державного фонду регіонального розвитку відносяться до спеці-
ального фонду державного бюджету.

5. Головним розпорядником коштів Державного фонду регіонального
фонду є центральний орган виконавчої влади з питань регіональної полі-
тики.

Стаття 22. Фінансування з Державного фонду регіонального
розвитку

1. Фінансування регіонального розвитку з Державного фонду регіональ-
ного розвитку може здійснюватися на умовах інвестування (боргового фінан-
сування та внесків до статутного капіталу), у формі гарантій та на безповорот-
ній основі у вигляді грантів.

2. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку з Державного
фонду регіонального розвитку ґрунтується на таких принципах:

1) відповідності Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіям
розвитку регіонів та планам їх реалізації;

2) виключно цільового використання коштів;
3) конкурсного відбору програм (проектів) регіонального розвитку;
4) ефективності використання залучених ресурсів;
5) обов’язкової забезпеченості проектів (програм), спрямованих на соці-

ально-економічний розвиток регіону, відповідною матеріальною та організа-
ційно-адміністративною інфраструктурою;

6) спроможності об’єктів та суб’єктів, на фінансування яких залучаються
кошти Державного фонду регіонального розвитку, самостійно забезпечувати
подальше власне фінансування або утримуватися за рахунок коштів місцевих
бюджетів;

7) адекватної фінансової та іншої участі органів місцевого самоврядуван-
ня, на території юрисдикції чи в інтересах яких впроваджуються відповідні
заходи, програми чи проекти;

8) неупередженого розподілу коштів Державного фонду регіонального
розвитку з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць та на умовах, визначених Національною коор-
динаційною радою регіонального розвитку;
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9) забезпечення програм (проектів) регіонального розвитку необхідни-
ми коштами державного та місцевих бюджетів упродовж усього періоду їх
реалізації.

3. Порядок та умови фінансування програм (проектів) регіонального
розвитку з Державного фонду регіонального розвитку, розроблені на основі
Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, зокрема міні-
мальна вартість проектів (програм), схвалюються Національною координа-
ційною радою регіонального розвитку та затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

4. Пріоритетними для фінансування з Державного фонду регіональ-
ного розвитку є інфраструктурні програми та проекти системного харак-
теру, які істотно впливають на економічну спроможність регіону чи його
частини.

5. Строк реалізації програм (проектів), що фінансуються з Державного
фонду регіонального розвитку, не повинен перевищувати чотири роки.

6. Обов’язковою умовою фінансування з Державного фонду регіональ-
ного розвитку програм (проектів) регіонального розвитку є виділення
коштів з відповідних місцевих бюджетів. Рівень фінансової участі (співфі-
нансування) місцевих бюджетів встановлюється Національною координа-
ційною радою регіонального розвитку з урахуванням особливостей окре-
мих адміністративно-територіальних одиниць (дотаційності, депресивності
тощо).

7. Фінансування, надане Державним фондом регіонального розвитку на
умовах інвестування (боргового фінансування та внесків до статутного капіта-
лу), у формі гарантій та на безповоротній основі у вигляді грантів, не обклада-
ється податком на прибуток підприємств.

8. Розпорядники коштів Державного фонду регіонального розвитку мають
право брати бюджетні зобов’язання та укладати відповідні угоди на весь
період реалізації затверджених проектів в обсягах, визначених порічно, що
коригуються в наступні роки.

Стаття 23. Загальний розподіл коштів Державного фонду
регіонального розвитку

1. Прогнозований обсяг коштів, що виділяється для фінансування про-
ектів за рахунок Фонду регіонального розвитку, визначається в додатку до
Бюджетної декларації на наступний рік в розрізі квот коштів для регіонів.

2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку на проекти регіо-
нального розвитку між регіонами розподіляються в таких пропорціях:
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1) 70 відсотків прогнозованого обсягу коштів призначаються для всіх
регіонів пропорційно кількості населення та площі регіону в рівній вазі цих
факторів;

2) 30 відсотків прогнозованого обсягу призначаються для регіонів, що
мають статус депресивних, пропорційно кількості населення.

3. Обсяг коштів для фінансування за рахунок Фонду регіонального роз-
витку в розрізі проектів та програм, в тому числі індикативний показник на
наступні за плановим два роки, затверджується Верховною Радою України в
додатку до закону України про Державний бюджет.

Стаття 24. Порядок подання та розгляду програм (проектів)
регіонального розвитку

1. Фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального роз-
витку здійснюється лише в рамках відібраних за конкурсом програм (проектів)
регіонального розвитку.

2. Відбір програм (проектів) для фінансування з Державного фонду регіо-
нального розвитку та відповідні закупівлі в рамках відібраних програм (про-
ектів) здійснюються за процедурами закупівель Світового банку, запровадже-
ними на підставі акта Кабінету Міністрів України.

3. Подання проектів та програм в межах визначених для регіонів
квот коштів здійснюється в термін до 15 липня року, що передує плано-
вому.

4. При визначенні проектів та програм, що фінансуються за рахунок
Фонду регіонального розвитку в першу чергу розглядаються проекти, започат-
ковані в попередні роки з врахуванням рівня освоєння коштів та ефективності
їх реалізації.

5. Проекти та програми, що фінансуються за рахунок Фонду регіонально-
го розвитку, затверджуються Національною координаційною радою не пізніше
15 серпня року, що передує плановому.

6. Пропозиції (заявки) до Бюро з управління Державним фондом регіо-
нального розвитку подаються:

1) для відбору програм (проектів) регіонального розвитку, а також безпо-
середнього отримання технічної допомоги і грантів (окрім грантів для здешев-
лення боргового фінансування) в рамках відібраних програм (проектів) –
виключно місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-
дування, агенціями регіонального розвитку;

2) для фінансування виконання робіт (послуг) та поставок товарів у рам-
ках відібраних програм (проектів) – виключно суб’єктами, відмінними від
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органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та аген-
цій регіонального розвитку;

3) для отримання фінансування (допомоги) у всіх інших формах – на умо-
вах відбору та від суб’єктів, визначених Національною координаційною радою
регіонального розвитку.

7. Оцінка пропозицій (заявок) здійснюється комітетом з оцінки при Бюро з
управління Державним фондом регіонального розвитку, до складу якого вхо-
дять представники Національної координаційної ради регіонального розвитку,
центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики, цент-
рального органу виконавчої влади з питань фінансів, центрального органу
виконавчої влади з питань економічної політики, а також інші компетентні
особи, участь яких може бути необхідною.

8. Підставою для фінансування з Державного фонду регіонального роз-
витку є контракт, форма і порядок укладення якого та оплати за яким визнача-
ється Кабінетом Міністрів України.

9. Оплата за контрактом здійснюється за згодою центрального органу
виконавчої влади з питань фінансів згідно з установленою ним процедурою та
на вимогу Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку.

10. Ініціатор подання до Бюро з управління Державним фондом регіо-
нального розвитку пропозицій (заявок) щодо залучення коштів Державного
фонду регіонального розвитку разом з кінцевим одержувачем коштів несуть
солідарну відповідальність за виконання умов контракту.

11. Державний фінансовий контроль за використанням коштів Державного
фонду регіонального розвитку під час реалізації проектів (програм) регіонально-
го розвитку здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Стаття 25. Управління Державним фондом регіонального 
розвитку

1. Управління Державним фондом регіонального розвитку здійснює Бюро
з управління Державним фондом регіонального розвитку, яке є бюджетною
установою, що створюється Кабінетом Міністрів України, належить до сфери
управління центрального органу виконавчої влади з питань регіональної полі-
тики та є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня.

2. Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку відпо-
відно до мети та принципів функціонування Державного фонду регіонального
розвитку:

1) розробляє фінансові плани реалізації Плану реалізації Державної стра-
тегії регіонального розвитку, а також інші фінансові та операційні плани;
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2) організовує та проводить конкурси (тендери) з метою відбору програм
(проектів) регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку, та подає результати конкурсів
(тендерів) на затвердження Національній координаційній раді регіонального
розвитку;

3) складає за результатами конкурсного відбору програм (проектів) регіо-
нального розвитку реєстри програм (проектів) регіонального розвитку, що
мають право на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, на
відповідний рік та наступні два бюджетні періоди;

4) здійснює підготовку контрактів, що укладаються з виконавцями віді-
браних за конкурсом програм (проектів);

5) виступає в установленому законодавством порядку замовником під час
закупівлі товарів (робіт, послуг) з метою забезпечення власної операційної
діяльності;

6) надає технічну та консультаційну допомогу щодо підготовки та реалі-
зації програм (проектів), що фінансуються або можуть фінансуватися за раху-
нок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

7) здійснює співробітництво з українськими, іноземними і міжнародними
організаціями, підприємствами, установами з метою забезпечення виконання
покладених на нього функцій, зокрема щодо залучення додаткових коштів у
Державний фонд регіонального розвитку;

8) здійснює моніторинг та оцінку цільового використання коштів, спрямо-
ваних на реалізацію програм (проектів) регіонального розвитку;

9) здійснює контроль за дотриманням процедур закупівель, що проводять-
ся безпосередньо виконавцями відібраних програм (проектів);

10) бере участь у здійсненні розрахунків за укладеними контрактами від-
повідно до процедур, встановлених центральним органом виконавчої влади з
питань фінансів;

11) веде облік та складає фінансові звіти та звіти про закупівлі;
12) готує відповідні пропозиції щодо вдосконалення нормативно-право-

вої бази з питань, що належать до його компетенції.
3. Вищим органом Бюро з управління Державним фондом регіонального

розвитку є наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів
України.

4. До складу наглядової ради входять особи, уповноважені Національною
координаційною радою регіонального розвитку, та представники донорів
Державного фонду регіонального розвитку. Співголовами наглядової ради є
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керівник центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політи-
ки та керівник центрального органу виконавчої влади з питань фінансів.

5. Управління поточною діяльністю Бюро з управління Державним фон-
дом регіонального розвитку здійснює директор, який призначається на посаду
та звільняється з посади наглядовою радою.

6. Структура та порядок діяльності Бюро з управління Державним фондом
регіонального розвитку визначається Положенням про Бюро з управління
Державним фондом регіонального розвитку, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.

7. Діяльність Бюро з управління Державним фондом регіонального роз-
витку підлягає зовнішньому обов’язковому аудиту, контролю щодо дотримання
процедур з боку Національної координаційної ради регіонального розвитку та
державному фінансовому контролю в установленому законодавством порядку.

8. Висновки щорічного обов’язкового аудиту надаються центральному
органу виконавчої влади з питань регіональної політики, центральному органу
виконавчої влади з питань фінансів та Національній координаційній раді
регіонального розвитку.

9. Діяльність Бюро з управління Державним фондом регіонального роз-
витку може також підлягати аудиту з боку міжнародних донорів, які вносять
кошти у Національний фонд регіонального розвитку.

РОЗДІЛ V. Моніторинг реалізації державної регіональної
політики

Стаття 26. Система моніторингу реалізації державної регіо-
нальної політики

1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики здійснюється
шляхом встановлення відповідних індикаторів, виконання заходів з відстежен-
ня, підготовки та оприлюднення результатів моніторингу.

2. Порядок, строки та показники моніторингу визначаються Кабінетом
Міністрів України.

3. З метою забезпечення моніторингу кожний нормативно-правовий акт у
сфері регіональної політики повинен містити відповідні показники досягнен-
ня цілей, які можна оцінити.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики
здійснює моніторинг реалізації документів державної регіональної політики,
визначених у частині другій статті 6 цього Закону, та подає Національній коор-
динаційній раді регіонального розвитку відповідні звіти з пропозиціями про
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внесення необхідних змін: кожні три роки – щодо Державної стратегії регіо-
нального розвитку та щорічно – щодо Плану реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку.

РОЗДІЛ VI. Міжнародне співробітництво у сфері регіо-
нальної політики

Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері регіональної
політики

1. Міжнародне співробітництво у сфері регіональної політики здійснюєть-
ся згідно із законодавством України та міжнародними договорами України.

2. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого
надано Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж передбачено
цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.

РОЗДІЛ VІI. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон, за винятком статей 21, 22, 23 та 24, набирає чинності з дня

його опублікування.
2. Статті 21, 22, 23 та 24 набирають чинності з планового бюджетного

року, наступного за роком набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України:
1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін

до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами

виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього
Закону;

2) до набрання чинності статтями 21, 22, 23 та 24 цього Закону ухвалити
необхідні рішення, що випливають зі змісту зазначених статей.

Президент України
м. Київ, ___ _________ 2011 року
№ ___________
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ПРОЕКТ
08.02.11

Кабінет Міністрів України
Постанова

від ……………. 2010 р. № …...

Про 
Національну координаційну раду 

регіонального розвитку

Відповідно до статті 16 Закону України «Про засади державної регіональ-
ної політики» та статей 51 і 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», з метою створення механізму узгодження загальнодержавних, секто-
ральних та регіональних інтересів у процесі розроблення та реалізації держав-
ної регіональної політики Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну координаційну раду регіонального розвитку у
складі, визначеному у додатку 1.

2. Затвердити Положення про Національну координаційну раду регіо-
нального розвитку, додаток 2.

3. Рекомендувати всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самовря-
дування, Державному фонду сприяння місцевому самоврядуванню України,
Асоціації агенцій регіонального розвитку України, Національній академії наук
України, Національній академії державного управління при Президентові
України, Торгово-промисловій палаті України протягом місяця внести пропози-
ції щодо включення до складу Національної координаційної ради своїх пред-
ставників.

4. Встановити, що представники від регіональних координаційних рад
включаються до складу Національної координаційної ради по мірі їх утворення.

Прем’єр-міністр України М. Я. Азаров
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Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України
від …………….. 2010 р. № …….

Положення про 
Національну координаційну раду 

регіонального розвитку

1. Національна координаційна рада регіонального розвитку (далі –
Національна рада) є постійно діючим органом, створеним Кабінетом Міністрів
України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та закона-
ми України, а також указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Мета Національної ради – узгодження загальнодержавних, сектораль-
них та регіональних інтересів у процесі розроблення та реалізації державної
регіональної політики Кабінетом Міністрів України на національному рівні.

4. Головою Національної ради за посадою є Прем’єр-міністр України,
заступником Голови – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства.

5. До складу Національної ради регіонального розвитку за посадами вхо-
дять:

5.1. Міністр фінансів;
5.2. Міністр економічного розвитку та торгівлі;
5.3. Міністр освіти і науки, молоді та спорту;
5.4. Міністра екології та природних ресурсів;
5.5. Міністр інфраструктури;
5.6. керівники інших центральних органів виконавчої влади, призначені

Прем’єр-міністром України;
5.7. по одному уповноваженому представнику координаційних рад роз-

витку регіонів;
5.8. по одному уповноваженому представнику від: комітетів Верховної

Ради України з питань бюджету, з питань регіональної політики, з питань дер-
жавного будівництва та місцевого самоврядування, Адміністрації Президента
України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування,
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Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Асоціації
агенцій регіонального розвитку України, Національної академії наук України,
Національної академії державного управління при Президентові України,
Торгово-промислової палати України.

6. Члени Національної ради виконують свої функції без оплати.
7. Для виконання мети та завдань Національна рада:
7.1. визначає пріоритети та основні завдання державної регіональної

політики на середньостроковий та довгостроковий періоди;
7.2. розглядає проекти Державної стратегії регіонального розвитку, План

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та звіти про їх реаліза-
цію і готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо їх затвердження;

7.3. забезпечує узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих
інтересів при розробленні Державної стратегії регіонального розвитку, а
також просторове узгодження секторальних політик відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку;

7.4. затверджує висновки щодо відповідності Державній стратегії регіо-
нального розвитку стратегій розвитку регіонів і надає рекомендації Верховній
Раді Автономної Республіки Крим, регіональним (обласним), Київській та
Севастопольській міським радам щодо коригування стратегій;

7.5. визначає пріоритетні напрями реалізації Державної стратегії регіо-
нального розвитку та пріоритетність щорічного фінансування програм і про-
ектів Державним фондом регіонального розвитку;

7.6. за поданням Бюро з управління Державним фондом регіонального
розвитку приймає рішення про оголошення та умови конкурсів, затверджує
склад комітету з оцінювання, критерії оцінювання пропозицій, затверджує
результати конкурсів (тендерів);

7.7. розглядає та узгоджує проекти інших важливих урядових рішень у
сфері державної регіональної політики;

7.8. затверджує середньострокові та річні календарні плани фінансу-
вання заходів Державної стратегії регіонального розвитку і стратегій роз-
витку регіонів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку,
підготовлені Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку;

7.9. призначає склад наглядової ради Бюро з управління Державним фон-
дом регіонального розвитку;

7.10. здійснює інші повноваження згідно із законом.
8. Національна рада проводить свою роботу у формі засідань, які відбу-

ваються у разі необхідності, але не рідше двох разів на рік.
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9. Скликає засідання Голова або за його дорученням заступник Голови
Національної ради відповідно до плану засідань за пропозицією Кабінету
Міністрів України або за пропозицією не менш як третини представників регіо-
нальних координаційних рад.

10. Формування порядку денного організовує заступник Голови
Національної ради з урахуванням плану діяльності ради та пропозицій її
членів.

11. Засідання Національної ради вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів.

12. Рішення Національної ради ухвалюються більшістю голосів від при-
сутніх на її засіданні та вводяться у дію актом Кабінету Міністрів України про-
тягом наступних 10 днів.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Національної ради покладається на Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке виконує функ-
ції Секретаріату Національної ради.

14. Місцезнаходженням Національної ради та її Секретаріату є місцезна-
ходження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства.

15. З метою організації виконання функції та надання послуг Секретаріату
для Національної ради керівник центрального органу виконавчої влади з питань
регіональної політики своїм наказом призначає Керівника Секретаріату
Національної ради.

16. Секретаріат Національної ради виконує такі функції:
1) організовує засідання Національної ради;
2) готує та подає документи, включаючи проекти протоколів та рішень на

засідання Національної ради;
3) веде та зберігає документи Національної ради (архівне збереження);
забезпечує адміністративну підтримку на засіданнях Національної ради;
4) виконує інші функції, завдання та діяльність, необхідні для гарантуван-

ня функціонування Національної ради відповідно до чинного законодавства;
17. Члени Національної ради отримують запрошення на участь в наступно-

му засіданні разом з відповідними документами, які будуть обговорюватися на
черговому засіданні, не пізніш як за 10 днів, а для позачергового засідання – за 3
дні до засідання.

18. Національна рада може запрошувати на засідання інших представни-
ків державних органів, міжнародних та іноземних організацій-донорів, що

232



фінансують в Україні проекти регіонального розвитку, недержавних громадсь-
ких організацій, експертів та інших відповідних осіб, які можуть сприяти яко-
сті обговорення. Запрошена особа отримує запрошення, порядок денний та
документи, в яких викладено суть питання, для обговорення якого така особа
запрошена.

19. У разі неможливості члена Національної ради взяти участь у засіданні,
він може уповноважити іншу особу зі своєї установи або організації представ-
ляти його на засіданні і мати право голосу. Таке уповноваження у вигляді
письмового доручення подається до Секретаріату Національної ради до прове-
дення засідання і додається до протоколу засідання.

20. Члени Національної ради не голосують під час прийняття рішення,
якщо:

1) Він/вона має зацікавленість у регіональній програмі/проекті, з приводу
якої/якого приймається рішення;

2) його/її родичі мають зацікавленість у прийнятті рішення;
3) він/вона являється керівником або членом організації, що має зацікав-

леність у суті рішення.
21. Документи (протоколи, рішення, їх проекти та інші матеріали) кожно-

го засідання Національної ради зберігаються окремо у спеціальній папці.
22.Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції

Національної координаційної ради регіонального розвитку, з числа її членів
обирається Президія в кількості дванадцяти осіб, яка діє у період між засідан-
нями Національної ради виключно в межах повноважень та компетенції
визначених Національною радою.

23. За посадою до складу президії входять Голова та заступник Голови
Національної ради.

24. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
дев’яти її членів. Рішення Президією ухвалюються більшістю не менш як у дві
третини голосів присутніх на засіданні членів Президії.

25. Національна рада має окремий інтернет-ресурс, який підтримує її
Секретаріат та забезпечує цілодобовий та безкоштовний доступ користувачів,
систематично інформує громадськість про свою діяльність через засоби масо-
вої інформації.
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ПРОЕКТ
09.02.11

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від ……………… 2011 р. № …….

Про затвердження Типового положення про 
Агенцію регіонального розвитку

Відповідно до пункту 4 статті Закону України «Про засади державної
регіональної політики»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типове положення про Агенцію регіонального розвитку, що
додається.

2. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській,
Севастопольській міським державним адміністраціям протягом двох місяців
здійснити необхідні організаційні заходи із створення та реєстрації Агенцій
регіонального розвитку, вирішити питання щодо їх розміщення, забезпечення
зв’язком та оргтехнікою.

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва України та
Міністерству фінансів України протягом місяця визначити мінімально необхід-
ну потребу у фінансуванні агенцій з державного бюджету на поточний рік та
внести пропозиції на Кабінет Міністрів України.

4. Рекомендувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській, Севастопольській міським радам виступити співзасновниками аген-
цій регіонального розвитку та визначити частку фінансування їх діяльності
на поточний рік і передбачити необхідні кошти у місцевих бюджетах на
наступні роки.

5. Міністерству регіонального розвитку та будівництва поінформувати
Кабінет Міністрів України про створення агенцій регіонального розвитку у
регіонах через шість місяців від дати набуття чинності цієї постанови.

Прем’єр-міністр України
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ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОСТАНОВА

КАБІНЕТУ МІНІСТІВ УКРАЇНИ
…………….. 2011 р. № …….

Типове положення 
про Агенцію регіонального розвитку

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Агенція регіонального розвитку (далі – Агенція) є неприбутковою уста-

новою, що створюється відповідно до закону «Про засади державної регіональ-
ної політики».

2. У кожному регіоні – Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та
місті Севастополі може бути створена і функціонувати лише одна Агенція у
розумінні Закону України «Про засади державної регіональної політики» та
цього Положення.

3. Агенція засновується відповідно Верховною Радою та Радою Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськи-
ми радами і відповідними державними адміністраціями в кожній з областей, міс-
тах Києві та Севастополі.

4. Співзасновниками Агенції можуть бути: регіональна торгово-промисло-
ва палата, регіональна асоціація підприємців, регіональні представництва
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації орга-
нів місцевого самоврядування регіону, асоціація вищих навчальних закладів та
наукових установ регіону.

5. Агенція має своє найменування, яке має містити назву відповідного
регіону, наприклад Агенція регіонального розвитку Київської області.

6. Агенція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, нормативно-правовими актами органів влади та органів міс-
цевого самоврядування, виданими відповідно до їх повноважень, цим
Положенням та Установчим актом.

7. Установчий акт Агенції у відповідному регіоні складають і затверджу-
ють засновниками відповідно до норм чинного законодавства, цього
Положення та Типового Установчого акта Агенції регіонального розвитку, який
міститься в цьому Положенні, та визначає зокрема організаційну структуру і
повноваження органів управління Агенції.
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8. Керівним органом Агенції є Правління, перший склад якого признача-
ють засновники при її заснуванні з урахуванням пропозицій суб’єктів регіо-
нального розвитку.

9. Агенція не залежить від політичного впливу, не конкурує з приватним
сектором, не надає базових соціальних послуг, що належать до сфери повнова-
жень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
У цьому відношенні Агенція мобілізує компетентні установи та організації у
регіоні, щоб заснувати і підтримувати мережу регіонального впровадження
шляхом підписання Меморандуму про взаєморозуміння. Агенція повинна сфор-
мувати об’єднання експертів та спеціалістів для виконання завдань, які є поза
межами компетенції Агенції.

10. Агенція у межах своїх повноважень виконує такі функції та завдання:
10.1. розробляє за власною ініціативою або за дорученням відповідно

Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій проекти Стратегії розвитку
регіону та Плану її реалізації, а саме:

10.1.1. аналізує соціально-економічну ситуацію, проблеми розвитку від-
повідного регіону та готує пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

10.1.2. будує партнерство та схеми участі регіональних груп стратегічно-
го планування у процесі побудови регіональної стратегії;

10.1.3. формує спроможність регіональної групи із стратегічного плану-
вання для прийняття стратегічних рішень;

10.1.4. координує процес виконання Стратегії регіонального розвитку,
плану її реалізації, планів загальнодержавного та секторного розвитку відпо-
відно до регіону;

10.1.5. спостерігає та оцінює виконання Стратегії регіонального розвитку
і плану її реалізації;

10.1.6. подає річні звіти щодо виконання Стратегії регіонального
розвитку та плану реалізації до Координаційної ради регіонального роз-
витку;

10.2. здійснює попередній відбір проектів, що відповідають пріоритетам
Стратегії розвитку регіону, та подає їх на затвердження Координаційній раді
регіонального розвитку, а саме:

10.2.1. мобілізує ідеї регіональних проектів, готує та організовує відкри-
тий конкурс регіональних проектів;

10.2.2. розробляє зразки проектних заявок та каталог проектів;
10.2.3. розробляє регіональні програми;
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10.2.4. надає консультації та допомогу у розробленні досьє регіональних
проектів;

10.2.5. займається побудовою організаційної спроможності для суб’єктів
регіонального розвитку щодо виявлення, можливості виконання та моделі під-
готовки і здійснення проектів;

10.2.6. готує документацію до обговорення та/або схвалення та/або
затвердження Координаційною радою регіонального розвитку;

10.2.7. надає інформацію, методологічну та консультативну підтримку
Координаційній раді регіонального розвитку і місцевим органам влади та
самоврядування стосовно збалансованого і сталого розвитку регіону;

10.3. забезпечує організацію реалізації програм і проектів регіонального
розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального
розвитку, а саме:

10.3.1. функціонування в якості установи впровадження для проектів, що
були подані та виграні;

10.3.2. здійснення щоквартального моніторингу виконання проектів та
подання звітів щодо їх фінансування до Бюро з управління Державним фондом
регіонального розвитку;

10.3.3. залучення не бюджетних ресурсів для впровадження стратегії,
програм та проектів;

10.3.4. підтримання донорської спільноти, що діє у відповідному регіоні;
10.3.5. залучення місцевих та іноземних інвесторів;
10.3.6. розбудова організаційних спроможностей учасників регіонально-

го розвитку у мобілізації коштів;
10.3.7. опублікування оголошень про конкурси, зразків проектних заявок;
10.3.8. організація семінарів щодо вимог оголошень про конкурси;
10.3.9. розбудова організаційних спроможностей з підготовки проектних

заявок серед установ та організацій, що відповідають вимогам;
10.4. безпосередньо організовує заходи регіонального розвитку, форму-

вання інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку
регіону, а саме:

10.4.1. координує діяльність у сфері регіонального розвитку з централь-
ними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-
дування, організаціями громадянського суспільства;

10.4.2. підтримує міжрегіональні, транскордонні ініціативи та започатку-
вання єврорегіонів, участь регіону та Агенції у різних мережах регіонального
розвитку;
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10.4.3. виконує функцій і завдання, надані Координаційною радою регіо-
нального розвитку, центральним органом виконавчої влади з питань регіо-
нальної політики;

10.4.4. організовує навчання та надає інформаційно-консультаційну
допомогу з питань регіонального розвитку;

10.4.5. сприяє просуванню інформації про розвиток регіону в країні та за
кордоном, розробляє регіональне брендове ім’я, створює, розробляє та підтри-
мує регіональний веб-сайт;

10.4.6. створює та оновлює статистичну базу даних у регіоні, формує біб-
ліотеку та довідники з публікацій про регіональний розвиток.

11. Для виконання своїх завдань та функцій Агенція має такі права:
11.1. вести свою діяльність у співпраці з міністерствами, іншими цен-

тральними спеціалізованими адміністративними органами влади, місцевими
органами влади та управління, громадськими і господарськими учасниками
регіонального розвитку та іншими юридичними і фізичними особами;

11.2. володіти та управляти засобами, які були передані Агенції, а також
акумульовані в результаті ведення своєї діяльності;

11.3. отримувати технічну і фінансову допомогу, включаючи благодійні
внески від міжнародних організацій, в тому числі з бюджетів, місцевих і закор-
донних донорів та використовувати їх для виконання своїх завдань і функцій;

11.4. відкривати представництва на території регіону;
11.5. брати участь у діяльності регіональних і міжнародних асоціацій та

об’єднань Агенцій регіонального розвитку;
11.6. вимагати та отримувати від державних органів влади, установ та

організацій документи і інформацію, необхідну для ведення своєї діяльності.
12. Структура та організація Агенції будується таким чином, щоб викону-

вати свої цілі, завдання, функції та роль.
13. Агенція має таку мінімальну внутрішню структуру: керівний відділ

(Правління в особі Директора), відділ фінансів та обліку і два функціональних
відділи: планування й управління проектами.

14. Агенція розробляє власний Операційний довідник як основний доку-
мент, що стосується внутрішньої організації діяльності та опису роботи,
управління і підпорядкування в Агенції, і інших відповідних внутрішніх про-
цедур. Мінімальний зміст Операційного довідника Агенції складається з таких
розділів:

14.1. Управлінські процедури;
14.2. Опис роботи і посадові вимоги для всіх штатних посад;
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14.3. Процедура прийняття на роботу та заміни, правила заохочення і
преміювання;

14.4. Процедура роботи та виконання завдань;
14.5. Процедура звітування та внутрішніх комунікацій;
14.6. Правила і документування витрат (дорожніх, добових витрат і т. д.)
14.7. Фінансові та облікові положення, операції та процедури закупівель;
14.8. Бюджетні процедури;
14.9. Правила комунікації та візуалізації Агенції;
14.10. Зберігання архівів.
15. Працівники Агенції не мають статусу державних службовців.
16. Наглядова рада складається із восьми – дванадцяти осіб, які делегу-

ються засновниками Агенції, керує Агенцією та контролює її діяльність.
17. Наглядова рада відповідальна за:
17.1. Ухвалення річного плану робіт та річного бюджету;
17.2. Контроль за функціонуванням Агенції та ухвалення річного звіту і

фінансових звітів;
17.3. Оцінку заяв та пропозицію кандидатів на посаду Директора Агенції;
17.4. Затвердження рішень стосовно придбання та розпорядження акти-

вами Агенції.
18. Директор Агенції організовує роботу та керує Агенцією, виконує

рішення Наглядової ради. В цьому відношенні Директор:
18.1. керує взаємовідносинами з Координаційною радою регіонального

розвитку;
18.2. забезпечує операційну здатність Агенції, партнерів та інших учасни-

ків регіонального розвитку;
18.3. представляє Агенцію у взаємовідносинах з органами влади, устано-

вами та організаціями, і фізичними та юридичними особами;
18.4. заключає контракти, договори, видає довіреності;
18.5. на конкурсній основі призначає та звільняє персонал Агенції.
19. У разі відсутності Директора обов’язки виконує особа, призначена

Директором письмовим дорученням.
20. Члени Наглядової ради та працівники Агенції зобов’язані зберігати

конфіденційність будь-якої інформації, яка до них потрапить.
Конфіденційність залишається в силі і після того, як працівник перестає
працювати для Агенції.

21. Активна політична позиція персоналу Агенції розглядається як кон-
флікт інтересів.
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22. Будь-яке особисте чи фінансове залучення до партнерів Агенції чи
інших організацій, які відповідають вимогам щодо виконання регіональних
проектів, та/або будь-якого іншого бізнесу, що стосується регіонального роз-
витку, розглядається як конфлікт інтересів, якщо такі організації братимуть
участь в оголошених Агенцією конкурсах.

23. Агенція може мати у власності кошти та майно, передане їй заснов-
никами або набуте на законних підставах у межах чинного законодавства.

24. Джерелами формування коштів і майна Агенції можуть бути:
24.1. кошти та майно, одержані як безповоротна фінансова допомога,

добровільні внески та пожертви засновників та інших резидентів
України;

24.2. кошти та майно, одержані як благодійна допомога від нерезидентів,
включаючи міжнародну технічну і гуманітарну допомогу;

24.3. цільове фінансування, одержане з державного та місцевих бюджетів,
спеціальних фондів;

24.4. пасивні доходи відповідно до чинного законодавства;
24.5. доходи від основної діяльності отримані згідно із законодавством та

Установчим актом.
25. У разі відсутності інших джерел фінансування поточні операційні

витрати Агенції здійснюються за рахунок державного або місцевих бюджетів у
розмірі, що визначається Національною координаційною радою регіонального
розвитку та відповідними регіональними радами.

26. Агенція підлягає фінансовому аудиту, який проводиться незалежни-
ми аудиторами, вибраними на конкурсній тендерній основі, та фінансовому
контролю з боку органів державної влади в установленому законодавством
порядку.

27. Аудит також включає оцінку діяльності вигодонабувачів проекту.
Результати аудиту надаються Координаційній раді регіонального розвитку,
центральним органам виконавчої влади з питань регіональної політики та
Національній координаційній раді регіонального розвитку.

28. Діяльність Агенції може бути припинена або призупинена на основі
рішення засновників.

29. Реорганізація та розпуск Агенції проводиться відповідно до чинного
законодавства.

30. У разі припинення діяльності Агенції її активи, після виконання всіх
зобов’язань, передаються відповідній регіональній раді.

31. Зразок Установчого акта Агенції регіонального розвитку:
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1. Загальні положення
1.1. Установа «Агенція регіонального розвитку ___________________

області» (далі – Установа) створюється на підставі Цивільного кодексу
України. Установа діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу
України, чинного законодавства України, а також цього Установчого акта.

1.2. Установа створена з метою сприяння організації регіонального роз-
витку, розвитку окремих територій області, громад та їх інфраструктури і
відповідного об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів
походженням як з території області, так і з поза її меж. Водночас Установа
створена без мети отримання прибутку для його подальшого розподілу між
учасниками.

1.3. Установа є юридичною особою згідно із законодавством України.
Установа від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права.
Установа несе відповідальність по своїх зобов’язаннях та не несе відповідаль-
ності по зобов’язаннях держави, так само i держава не несе відповідальності по
зобов’язаннях Установи.

1.4. Установа має передані засновниками власні основні та обігові кошти,
відокремлене майно і самостійний баланс, поточний у гривні, в іноземних
валютах та інші рахунки в банківських установах, кутовий штамп і штампи для
діловодства, круглі печатки із власним найменуванням, бланки із власним най-
менуванням, власний знак для товарів та послуг, емблему та інші необхідні
реквізити.

1.5. Установа діє на принципах повного господарського розрахунку, само-
окупності i самофінансування та має право від свого імені володіти, користува-
тися та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення,
мети i предмета діяльності Установи, а також укладати угоди, набувати, орен-
дувати i відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у судах, господар-
ському і третейському судах.

1.6. Установа має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність.

1.7. Установа має право створювати на території України та за її межами
філії, представництва, інші структурні підрозділи, а також дочірні, спільні та
інші підприємства відповідно до чинного законодавства України. Установа має
право вступати до об’єднань установ в Україні та за її кордонами.

1.8. Повне найменування Установи:
1.8.1. українською мовою: Установа «Агенція регіонального розвитку

__________________ області»;
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1.8.2. російською мовою: Установа «Агенство регионального развития
___________________ области»;

1.8.3. англійською мовою: Institution «Regional Development Agency of
___________________ Oblast».

1.9. Скорочене найменування Установи:
1.9.1. українською мовою: Установа «АРР_О»;
1.9.2. російською мовою: Учреждение «АРР_О»;
1.9.3. англійською мовою: Institution «RDA_O».
1.10. Місцезнаходження Установи: _______________________________
2. Мета і завдання установи
2.1. Метою Установи є сприяння організації регіонального розвитку, роз-

витку окремих територій області, громад та їх інфраструктури і відповідне
об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів походженням як з
території області, так і з поза її меж, сприяння залученню інвестицій та позик,
формування позитивного іміджу регіону, надання консультативних послуг,
покращення інвестиційного клімату у регіоні, збір та розповсюдження інфор-
мації. Установа не має на меті одержання і розподіл прибутку.

2.2. Основні завдання Установи такі:
2.2.1. розробляти за власною ініціативою або за дорученням відповідно

Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій проекти Стратегії розвитку
регіону та Плану її реалізації;

2.2.2. здійснювати попередній відбір проектів, що відповідають пріорите-
там Стратегії розвитку регіону, та подавати їх на затвердження
Координаційній раді розвитку регіону;

2.2.3. забезпечувати організацію реалізації програм і проектів регіональ-
ного розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіональ-
ного розвитку;

2.2.4. безпосередньо організовувати заходи регіонального розвитку, фор-
мування інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економі-
ку регіону;

2.2.5. концентрувати кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, а
також кошти міжнародних організацій та проектів, чи кошти підприємств уста-
нов організацій, громадян України;

2.2.6. організовувати ефективний процес збору, оцінювання та виконання
проектів і програм регіонального рівня;

2.2.7. створювати проекти розвитку інфраструктур та територій;
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2.2.8. концентрувати доступні їй організаційні зусилля і фінансові ресурси
на рівні сільських, селищних, міських, обласних територіальних громад;

2.2.9. створювати умови для інституційного та інфраструктурного роз-
витку відповідних територій.

2.3. Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства
Установа:

2.3.1. представляє інтереси і захищає власні права в органах державного
управління і місцевого самоврядування, а також перед іншими фізичними і
юридичними особами;

2.3.2. взаємодіє з органами державного управління і місцевого самовря-
дування, іншими фізичними і юридичними особами для виконання своєї мети
та досягнення поставлених завдань;

2.3.3. встановлює і розвиває зв’язки в Україні та інших країнах;
2.3.4. поширює інформацію і пропагує свою мету, завдання, найменуван-

ня і символіку;
2.3.5. укладає договори та інші правочини з юридичними особами і гро-

мадянами, органами державної влади і місцевого самоврядування для виконан-
ня своєї мети та досягнення поставлених завдань;

2.3.6. організовує залучення та використання внесків у грошовій і майно-
вій формах від резидентів України і нерезидентів відповідно до чинного зако-
нодавча та правил і процедур, прийнятих Установою;

2.3.7. бере участь в організації і фінансуванні міжнародних і національ-
них конференцій, семінарів та інших освітніх і просвітніх заходів, програм і
проектів, пов’язаних з метою та завданнями Установи;

2.3.8. є учасником асоціацій, спілок та інших об’єднань, що сприяють
досягненню мети Установи;

2.3.9. обмінюється інформацією, результатами послуг, спеціалістами і
волонтерами з організаціями в Україні та інших державах;

2.3.10. визначає форми, об’єкти та обсяги своєї діяльності, затверджує
порядки, правила, процедури, програми і проекти;

2.3.11. засновує філії і представництва в Україні та в інших державах, під-
приємства, установи та організації, необхідні для статутної діяльності, створює
й утримує освітні та інші обслуговуючі заклади відповідно до законодавства;

2.3.12. є учасником благодійних організацій і міжнародної благодійної
діяльності;

2.3.13. організовує конкурси, збори, інші публічні заходи в установлено-
му законом порядку.
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2.4. Установа здійснює види діяльності та надає послуги, що підлягають
сертифікації чи ліцензуванню, після такої сертифікації чи ліцензування в уста-
новленому законодавством порядку.

3. Наглядова рада Установи
3.1. Для здійснення установчих та контрольних функції щодо діяльності

Установи, управління переданими коштами та майном Установи, дотримання
мети її створення в Установі створюється Наглядова рада.

3.2. Наглядова рада складається з дванадцяти членів, перший склад якої
призначається засновниками за поданнями з:

3.2.1. обласної ради – 2 особи;
3.2.2. обласної державної адміністрації – 2 особи;
3.2.3. регіонального представництва всеукраїнської асоціації органів

самоврядування області – 1 особа;
3.2.4. асоціації органів самоврядування області – 1 особа;
3.2.5. об’єднання громадських організацій області – 2 особи;
3.2.6. регіональної асоціації підприємців – 2 особи;
3.2.7. торгово-промислової палати – 1 особа;
3.2.8. асоціації вищих навчальних закладів та наукових установ регіону –

1 особа.
3.3. Надалі призначення членів Наглядової ради відбувається вказаними

органами, організаціями чи їх правонаступниками або уповноваженими ними
іншими органами, організаціями чи особами через кожні наступні три роки з
дати створення установи.

3.4. Членами Наглядової ради можуть бути як українські, так і іноземні гро-
мадяни, крім працівників Установи. Члени Правління та запрошені Наглядовою
радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

3.5. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки до прийняття орга-
нами або організаціями, за поданням яких було призначено таких членів,
рішень про їх заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату
здатності або небажання виконувати свої обов’язки, або прийняття рішення
судом про визнання їх винними в скоєнні злочину, передбаченого
Кримінальним кодексом України.

3.6. У разі звільнення за власним бажанням член Наглядової ради має
письмово повідомити про це орган або організацію, за поданням якого (якої)
його було призначено. У разі прийняття рішення про його заміну чи відсторо-
нення, в тому числі тимчасове, такі органи або організації повинні одночасно
прийняти рішення про призначення нових членів Наглядової ради та повідо-
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мити про це Правління Установи, надіславши відповідне письмове повідомлен-
ня, завірене своєю печаткою.

3.7. До завершення трирічного терміну виконання обов’язків членом
Наглядової ради орган або організація, за поданням якої його було призначе-
но, повинен прийняти рішення або про продовження терміну виконання ним
обов’язків члена Наглядової ради, або про призначення іншої особи та письмо-
во повідомити про це рішення Правління Установи.

3.8. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов’яз-
ків члена Наглядової ради або про призначення іншої особи членом
Наглядової ради органом або організацією, за поданням якого (якої) його було
призначено, веде до втрати повноважень таким членом Наглядової ради з дня
закінчення періоду для прийняття такого рішення.

3.9. Наглядова рада самостійно призначає нових членів Наглядової ради,
якщо таке рішення не буде одержане протягом трьох місяців з дня втрати
повноважень таким членом Наглядової ради.

3.10. До компетенції Наглядової ради належать:
3.10.1. контроль за діяльністю Установи, відповідністю її меті, чинному

законодавству і Установчому акту, а також за цільовим використанням коштів і
майна Установи;

3.10.2. узгодження змін до Установчого акта Установи;
3.10.3. затвердження основних напрямків діяльності Установи, її планів і

звітів про їх виконання;
3.10.4. розгляд та затвердження річного робочого плану та бюджету

Установи;
3.10.5. затвердження Положення щодо порядку найму Правління і праців-

ників Установи;
3.10.6. затвердження Положення щодо умов оплати праці та преміювання

Правління і працівників Установи;
3.10.7. затвердження Операційного довідника Агенції;
3.10.8. розгляд та затвердження рішень щодо призначення чи заміщення

Правління;
3.10.9. затвердження річних балансів, фінансових звітів та результатів

діяльності Установи;
3.10.10. визначення аудитора Установи та затвердження умов дого-

вору, що укладається з ним; ініціювання проведення позачергових реві-
зій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності
Установи;
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3.10.11. затвердження рішень про створення і припинення постійних і
тимчасових допоміжних органів, а також представництв і філій Установи;

3.10.12. визначення порядку, правил і процедур щодо залучення та вико-
ристання коштів і майна Установи;

3.10.13. контроль за використанням коштів і майна Установи;
3.10.14. прийняття рішень про участь Установи в асоціаціях, спілках та

інших об’єднаннях;
3.10.15. затвердження правил, процедур і інших документів Установи, її

організаційної структури, визначення умов оплати праці посадових осіб
Установи;

3.10.16. затвердження проектів угод та договорів на суму, що перевищує
25% балансової вартості активів Установи;

3.10.17. затвердження зразків печатки, штампів, бланків, символіки
Установи;

3.10.18. визначення переліку інформації, що є конфіденційною, порядок
та способи надання інформації працівникам Установи;

3.10.19. здійснення інших дій, що випливають з Установчого акта, інших
внутрішніх нормативних документів Установи, рішень Наглядової ради;

3.10.20. затвердження рішення щодо припинення Установи.
3.11. Голова Наглядової ради обирається на початку кожного чергового

засідання Наглядової ради і виконує обов’язки Голови до наступного чергового
засідання. Засідання Наглядової ради скликаються принаймні чотири рази на
рік. На вимогу Правління чи члена Наглядової ради Голова скликає позачергове
засідання Наглядової ради протягом 10 днів. Засідання Наглядової ради можуть
відбуватися шляхом особистої присутності, одночасного голосування через
засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової ради.

3.12. Наглядова рада правомочна у разі наявності на її засіданні S15 голо-
сів членів Наглядової ради. Наглядова рада приймає рішення більшістю у S
голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

4. Правління Установи
4.1. Правління є постійно діючим керівним виконавчим органом

Установи. Правління складається з однієї особи та діє в особі Директора
Установи.

4.2. Перший склад Правління призначають засновники терміном на
два роки.

4.3. Надалі призначення Правління відбувається Наглядовою радою.
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4.4. Директор організовує та забезпечує поточну діяльність Установи від-
повідно до законодавства, Установчого акта та рішень Наглядової ради
Установи. Директор вирішує усі питання діяльності Установи, крім тих, що
належать до компетенції Наглядової ради. Директор є підзвітним Наглядовій
раді Установи та організує виконання її рішень.

4.5. Директор виконує обов’язки протягом двох років або до прийняття
Наглядовою радою рішення про його заміну чи відсторонення, в тому числі
тимчасове, через втрату ним здатності або небажання виконувати свої обов’яз-
ки, або прийняття рішення судом про визнання його винним у скоєнні злочи-
ну, передбаченого Кримінальним кодексом України.

4.6. У разі звільнення за власним бажанням Директор повинен письмово
повідомити про це Наглядову раду. У разі прийняття рішення про заміну чи
відсторонення Директора, в тому числі тимчасове, Наглядова рада має прийня-
ти рішення про призначення нового Директора.

4.7. Після завершення дворічного терміну виконання обов’язків
Директора Наглядова рада повинна прийняти рішення або про продовження
терміну виконання ним обов’язків Директора, або про призначення на цю
посаду іншої особи.

4.8. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов’яз-
ків Директором або про призначення іншої особи на цю посаду Наглядовою
радою веде до втрати повноважень таким Директором з дня закінчення періо-
ду для прийняття такого рішення.

4.9. До компетенції Директора належать:
4.9.1. прийняття рішень у межах визначеної Наглядовою радою компе-

тенції щодо поточної діяльності Установи в період між засіданнями
Наглядової ради;

4.9.2. підготовка річного робочого плану та бюджету Установи, інших
документів для розгляду Наглядовою радою;

4.9.3. вчинення дій від імені Установи без довіреності у межах повнова-
жень, визначених Установчим актом, рішеннями Наглядової ради;

4.9.4. представлення Установи у судах та у відносинах з органами
державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними
особами;

4.9.5. укладання договорів та інших правочинів від імені Установи в
межах, визначених Установчим актом, рішеннями Наглядової ради;

4.9.6. управління та розпорядження коштами і майном Установи в межах,
визначених Установчим актом, рішеннями Наглядової ради;
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4.9.7. відкриття і закриття банківських рахунків Установи;
4.9.8. організація розроблення штатного розкладу та положень щодо

порядку найму працівників;
4.9.9. прийняття на роботу та звільнення працівників Установи згідно із

законодавством, штатним розкладом та положеннями Установи;
4.9.10. організація розроблення оперативних планів діяльності Установи і

звітів про їх виконання та подання їх на затвердження Наглядовій раді;
4.9.11. організація розроблення та подання на затвердження Наглядовій

раді проектів щорічних кошторисів і звітування про хід їх виконання;
4.9.12. організація розроблення та подання на затвердження Наглядовій

раді порядків, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і
майна Установи;

4.9.13. підготовка квартальних, річних та інших звітів на вимогу
Наглядової ради про результати діяльності Установи і подання їх на затвер-
дження Наглядової ради;

4.9.14. видання наказів та інших внутрішніх актів, контроль за діяльністю
працівників Установи;

4.9.15. виконання адміністративних обов’язків для виконання рішень
Наглядової ради;

4.9.16. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Установи,
організація проведення щорічного аудиту Установи, надання річного звіту і
балансу Установи на затвердження Наглядовій раді;

4.9.17. здійснення інших повноважень, передбачених Установчим актом
та рішеннями Наглядової ради.

4.10. Директор відповідає за підготовку і проведення засідань Наглядової
ради, якщо інше не визначено останньою.

4.11. У разі відсутності Директора його обов’язки виконує один із заступ-
ників, призначений ним, у разі відсутності такого призначення протягом 10
днів – призначений Наглядовою радою Установи.

5. Власність, майно і кошти Установи
5.1. Установа може володіти, розпоряджатися і користуватися будь-яким

рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби,
кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи,
земельні ділянки та інше майно, необхідне для її діяльності, визначеної
Установчим актом.

5.2. Засновники зобов’язуються виділити та передати у власність та на
баланс Установи майно та кошти для досягнення її мети та завдань:
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5.2.1. у формі нерухомого майна загальною площею не менше 100 квад-
ратних метрів, без права його подальшого відчуження Установою;

5.2.2. у формі грошових коштів на суму 300 000 грн протягом десяти
робочих днів після відкриття банківського рахунку Установи.

5.3. Крім того, засновники забезпечують Установі право користування
адміністративним приміщенням площею не менше 20 квадратних метрів для
власних потреб Установи та здійснення нею діяльності, визначеної в
Установчому акті.

5.4. Джерелами формування коштів і майна Установи можуть бути:
5.4.1. кошти і майно, одержані як безповоротна фінансова допомога,

добровільні внески і пожертви засновників Установи та інших резидентів
України;

5.4.2. кошти і майно, одержані як благодійна допомога від нерезидентів,
включаючи міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, відповідно до чин-
ного законодавства;

5.4.3. трансфери, субвенції, кошти бюджетних призначень, дотації і суб-
сидії з державного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів відпо-
відно до чинного законодавства;

5.4.4. пасивні доходи відповідно до чинного законодавства України;
5.4.5. інші доходи, набуті на підставах, що не заборонені законом;
5.4.6. доходи від основної діяльності Установи згідно із законодавством та

Установчим актом.
6. Облік і звітність
6.1. Установа веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та

іншу звітність в установленому порядку. Установа подає звіти про свою діяль-
ність державним органам відповідно до законодавства. Звітний рік встановлю-
ється з 1 січня по 31 грудня.

6.2. Установа звітує про використання бюджетних коштів, грантів, цільо-
вих внесків і пожертв. Установа звітує за використання інших внесків на під-
ставі запитів. Установа має право вимагати від набувачів наданої нею допомо-
ги звітів про використання такої допомоги.

6.3. Річні баланси та фінансові звіти Установи підлягають аудиту до
моменту їх затвердження Наглядовою радою.

6.4. Установа оприлюднює плани і звіти про надходження коштів і майна
та про напрями їх використання відповідно до законодавства України при-
наймні один раз на рік.

7. Зміни до Установчого акта Установи
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7.1. Зміни до Установчого акта затверджуються рішенням Наглядової
ради, якщо інший порядок не встановлено рішення суду відповідно до законо-
давства України.

7.2. Установа повідомляє орган державної реєстрації про зміни до
Установчого акта протягом строку, встановленого законодавством України.
Будь-які зміни до Установчого акта набирають чинності щодо будь-яких третіх
осіб з моменту державної реєстрації таких змін.

8. Припинення Установи
8.1. Наглядова рада приймає рішення про припинення Установи в резуль-

таті реорганізації або ліквідації.
8.2. Наглядова рада призначає для ліквідації Установи ліквідаційну комі-

сію та визначає порядок і строки ліквідації Установи відповідно до законодав-
ства. Ліквідаційна комісія управляє справами, виступає в суді та виконує інші
дії від імені Установи, яка припиняється.

8.3. Ліквідаційна комісія затверджує відповідні баланси і передає активи
Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, відповідній
регіональній раді. Правонаступниками Установи не можуть бути суб’єкти під-
приємницької діяльності.

8.4. Установа є такою, що припинилася, з дати внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру.

9. Засновники Установи: Підписи:_____________
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Проект
09.02.2011

Кабінет Міністрів України
Постанова

від ……………. 2011 р. № …...

Про Методику моніторингу реалізації державної
регіональної політики

Відповідно до статті 25 Закону України «Про засади державної регіональ-
ної політики», з метою повної і всебічної оцінки реалізації державної регіо-
нальної політики Кабінет Міністрів постановляє:

1. Затвердити Методику моніторингу реалізації державної регіональної
політики, що додається.

2. Внести зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку
та будівництва, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2007
року № 50 такого змісту:

2.1. пп. 2) пункту 5 Положення викласти у такій редакції: «2) здійснює
моніторинг реалізації державної регіональної політики, оцінює стан соціаль-
но-економічного та культурного розвитку регіонів України, розробляє та
затверджує необхідні для цього методичні рекомендації та інструкції;»

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства:

3.1. протягом трьох місяців розробити та затвердити методичні рекомен-
дації щодо збору інформації та підготовки звітів суб’єктами моніторингу, що
випливають з цієї Методики;

3.2. забезпечити проведення моніторингу згідно з цією методикою та
подавати звіти Національній координаційній раді регіонального розвитку
щодо: Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку щорічно
до 15 квітня року, наступного за звітним; Державної стратегії регіонального
розвитку через кожних три роки до 15 липня року, наступного за звітним.

Прем’єр-міністр М. Я. Азаров
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МЕТОДИКА 
моніторингу реалізації державної регіональної

політики

1. Методика проведення моніторингу реалізації державної регіональної
політики (далі –Методика) визначає обов’язковий порядок технічного моніто-
рингу реалізації планових документів у сфері регіонального розвитку та моні-
торингу фінансової ефективності інвестицій, що здійснюються з Державного
фонду регіонального розвитку.

2. Систему моніторингу реалізації державної регіональної політики (далі –
моніторингу) складають:

1) Кабінет Міністрів України;
2) Національна координаційна рада з регіонального розвитку (НКРРР);
3) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-

нального господарства (Мінрегіонбуд);
4) Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку (ДФРР);
5) Координаційні ради розвитку регіонів (КРР);
6) Верховна Рада АРК, обласні, Київська, Севастопольська міські ради;
7) Рада Міністрів АРК, обласні, Київська, Севастопольська міські державні

адміністрації;
8) Агенція регіонального розвитку (АРР).
3. У сфері моніторингу реалізації державної регіональної політики:
3.1. Кабінет Міністрів України
1) затверджує звіти щодо реалізації Державної стратегії регіонального

розвитку (ДСРР) та виконання Плану реалізації ДСРР;
2) приймає рішення щодо необхідності внесення змін до ДСРР чи Плану її

реалізації за наслідками моніторингу;
3) вносить необхідні зміни до методики моніторингу за поданням НКРРР;
4) приймає рішення щодо відповідальності посадових осіб за наслідками

моніторингу.
3.2. Національна координаційна рада з регіонального розвитку
1) кожні три роки розглядає звіт про реалізацію ДСРР та приймає рішення

щодо внесення звіту на затвердження Кабінету Міністрів України або його
доопрацювання;

2) щорічно розглядає звіт про виконання Плану реалізації ДСРР та при-
ймає рішення щодо внесення звіту на затвердження Кабінету Міністрів
України або його доопрацювання;
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3) розглядає пропозиції Мінрегіонбуду щодо необхідності внесення змін
до Методики моніторингу, встановлення нових індикаторів моніторингу;

4) щорічно розглядає фінансові звіти ДФРР щодо ефективності проектів
регіонального розвитку, що реалізуються за кошти фонду.

3.3. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

1) готує проекти річних, проміжних та підсумкових звітів про моніторинг
реалізації НСРР (Національної стратегії регіонального розвитку) та Плану реа-
лізації НСРР на основі звітів про моніторинг реалізації стратегій регіонального
розвитку (далі – СРР) та планів реалізації СРР;

2) подає проекти річних, проміжних та підсумкових звітів про моніторинг
реалізації НСРР та Плану реалізації НСРР на розгляд НКРРР;

3) готує звіти з моніторингу реалізації регіональних проектів, що фінан-
сують з ДФРР у регіонах;

4) затверджує Методичні рекомендації з моніторингу та оцінювання НСРР,
Плану реалізації НСРР, СРР та планів реалізації СРР і звітності щодо них;

5) затверджує Методичні рекомендації з моніторингу реалізації регіо-
нальних проектів і звітності щодо них;

6) погоджує фінансові звіти ДФРР щодо ефективності проектів регіональ-
ного розвитку, що реалізуються за кошти фонду;

7) готує пропозиції про внесення змін та доповнень до ДСРР та Плану її
реалізації;

8) розглядає зауваження Кабінету Міністрів України або НКРРР до пода-
них на їх розгляд звітів та вносить відповідні зміни чи надає пояснення;

9) веде моніторинг реалізації стратегій розвитку регіонів та виконання
планів їх реалізації;

10) створює та підтримує базу даних про реалізацію СРР та проектів регіо-
нального розвитку, що фінансуються з ДФРР в регіонах;

11) забезпечує відкритість та доступність інформації щодо СРР та їх реа-
лізації;

12) Подає Кабінетові Міністрів України відомості, необхідні для оцінюван-
ня загальної ефективності, якості та обґрунтованості реалізації НСРР та Плану
реалізації НСРР.

3.4. Бюро з управління Державним фондом регіонального
розвитку

1) щорічно та кожні три роки складає звіт про ефективність використання
коштів ДФРР на реалізацію регіональних проектів;
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2) подає звіти Міністерству регіонального розвитку будівництва та жит-
лово-комунального господарства.

3.5. Координаційна рада розвитку регіону
1) розглядає та пропонує до затвердження звіти щодо реалізації стратегії

розвитку регіону кожні три роки та виконання Плану реалізації СРР щорічно;
2) розглядає інформацію про реалізацію проектів регіонального розвитку,

що реалізуються в регіоні через АРР;
3) розглядає пропозиції щодо внесення змін до СРР та плану її реалізації;
4) затверджує звіти про діяльність АРР.
3.6. Верховна Рада АРК, обласні, Київська, Севастопольська

міські ради
1) затверджує звіти щодо реалізації стратегії розвитку регіону кожні три

роки та виконання Плану реалізації СРР щорічно;
2) розглядає та затверджує пропозиції щодо внесення змін до СРР та

Плану її реалізації;
3.7. Рада Міністрів АРК, обласні, Київська, Севастопольська

міські державні адміністрації
1) готує та подає на розгляд КРР звіти щодо реалізації стратегії розвитку

регіону кожні три роки та виконання Плану реалізації СРР щорічно;
2) подає Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства затверджені звіти та іншу інформацію щодо регіо-
нального розвитку відповідно до законодавства.

3.8. Агенція регіонального розвитку
1) здійснює поквартальний, річний та завершальний моніторинг виконан-

ня проектів регіонального розвитку, що фінансуються з коштів ДФРР;
2) подає звіти про виконання проектів регіонального розвитку та іншу

інформацію щодо регіонального розвитку відповідній КРРР, Бюро з управлін-
ня НФРР.

4. Показники для моніторингу
4.1. Моніторинг та оцінювання впливу ведуться на основі показників,

визначених у ДСРР, Плані реалізації ДСРР, СРР та планах реалізації СРР.
4.2. Оцінювання рівня досягнення Цілей та Пріоритетів ДСРР та СРР здійс-

нюється на основі ключових показників, визначених ДСРР та СРР.
4.3. Оцінювання рівня виконання проектів здійснюється відповідно до

показників, визначених у договорі, які мають бути конкретними, вимірювани-
ми, доречними з точки зору програм і заходів, реалістичними, виконуваними
відповідно до графіка реалізації проекту.
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4.4. Фінансові показники використовуються для моніторингу перебігу
проектів з точки зору (щорічного) розподілу коштів та здійснення виплат на
реалізацію будь-яких регіональних проектів чи програм, операцій чи заходів
порівняно із затвердженими видатками.

4.5. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства, за погодженням з Міністерством фінансів, затверджує
перелік обов’язкових показників для моніторингу та методичні рекомендації
щодо визначення вхідних, вихідних, підсумкових показників і показників
впливу, а також для підготовки моніторингових звітів.

5. Звітність за результатами моніторингу
5.1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-

нального господарства готує звіти щодо реалізації Державної стратегії регіо-
нального розвитку та виконання Плану реалізації ДСРР.

5.2. Міністерство складає звіти на основі звітів:
1) про реалізацію СРР регіонів;
2) про плани реалізації СРР регіонів;
3) про реалізацію державних програм, спрямованих на забезпечення

регіонального розвитку;
4) Бюро з управління ДФРР;
5) органів, які координують діяльність донорів, що фінансують проекти

регіонального розвитку.
5.3. Річний звіт щодо реалізації Державної стратегії регіонального роз-

витку складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним
пріоритетом або заходом; містить інформацію про досягнення кожного об’єк-
тивного пріоритету або виконання заходу; пропозиції щодо внесення змін до
складу ключових показників НСРР та СРР або про внесення змін до політики,
реалізація якої ведеться на основі НСРР або СРР.

5.4. Річний звіт про виконання планів реалізації ДСРР та СРР містить
показники реалізації, базові показники, а також оцінку перебігу виконання
щодо базового рівня та за абсолютними показниками.

5.5. Підсумковий звіт про моніторинг містить загальні оцінки ефективнос-
ті, результативності та стійкості досягнутих результатів і може містити пропо-
зиції щодо необхідності уточнення показників чи методики моніторингу.
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ПЕ РЕ ЛІК ДЕ Я КИХ НОР МА ТИВ НО:ПРА ВО ВИХ АК ТІВ
УК РАЇ НИ У СФЕ РІ РЕ ГІ О НАЛЬ НОЇ ПО ЛІ ТИ КИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про сти му лю ван ня роз вит ку ре гі о нів» ( Ві до мос ті
Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни (ВВР), 2005, № 51, ст. 548 ) { Із змі на ми, вне се ни ми
згід но із За ко ном № 3235)IV ( 3235)15 ) вiд 08.09.2005 № 2850.

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про дер жав не прог но зу ван ня та роз роб лен ня прог -
рам еко но міч но го і со ці аль но го роз вит ку Ук ра ї ни» (Ві до мос ті Вер хов ної Ра ди
Ук ра ї ни (ВВР), 2000, № 25, ст. 195).

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про Кон цеп цію дер жав ної ре гі о наль -
ної по лі ти ки» від 25 трав ня 2001 ро ку № 341/2001.

4. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про ро бо ту міс це вих ор га нів ви ко -
нав чої вла ди що до за без пе чен ня ста ло го со ці аль но)еко но міч но го роз вит ку ре -
гі о нів» від 29 сер пня 2003 ро ку № 945/2003.

5. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про ут во рен ня Ра ди з пи -
тань ре гі о наль но го роз вит ку та міс це во го са мов ря ду ван ня» від 2 квіт ня
2009 р. № 309.

6. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про зат вер джен ня По ряд -
ку під го тов ки, ук ла ден ня та ви ко нан ня уго ди що до ре гі о наль но го роз вит ку і
від по від ної ти по вої уго ди» від 23 трав ня 2007 р. № 751.

7. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про зат вер джен ня Дер -
жав ної стра те гії ре гі о наль но го роз вит ку на пе рі од до 2015 ро ку» від 21 лип -
ня 2006 р. № 1001 { Із змі на ми, вне се ни ми згід но з Пос та но вою КМ № 750 
( 750)2007)п ) від 16.05.2007 }.

8. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про зат вер джен ня По ряд -
ку здій снен ня мо ні то рин гу по каз ни ків роз вит ку ре гі о нів, ра йо нів, міст рес пуб -
лі кан сько го в Ав то ном ній Рес пуб лі ці Крим і об лас но го зна чен ня для виз нан ня
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№ 437Gр.

15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про схва лен ня
Кон цеп ції Прог ра ми за ко но дав чо го за без пе чен ня роз вит ку міс це во го са мо)
в ря ду ван ня» від 25 лип ня 2002 р. № 416Gр.

16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Пи тан ня ут во -
рен ня ре гі о наль них цен трів ін но ва цій но го роз вит ку» від 3 трав ня 2007 р.
№ 255Gр.

17. ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «Про про ве ден ня пар ла -
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