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1. Загальні положення 

Ефективне функціонування у кожному регіоні агенцій регіонального 
розвитку є одним із головних пріоритетів упровадження нової державної регіо-
нальної політики в Україні. Про це зазначено в Державній стратегії регіональ-
ного розвитку на 2021-2027 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2020 року № 695. 

Міністерство розвитку громад та територій України розглядає агенції 
регіонального розвитку одним із ключових партнерів у реалізації на регіональ-
ному та місцевому рівнях нових підходів до забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку регіонів та громад, упровадження трирівневої системи 
стратегічного планування (у тому числі стратегічного планування регіональ-
ного розвитку на засадах смарт-спеціалізації), активізації інвестиційного, 
експортного та підприємницького потенціалу територій, а також реалізації 
проєктів, спрямованих на зміцнення економічної бази територій та створення 
сприятливих умов для комфортного проживання, самореалізації та розвитку 
громадян. 

Як свідчить міжнародний досвід, агенції регіонального розвитку є осеред-
ками співпраці між державним, приватним та громадським секторами з питань 
розвитку регіонів та громад, мають суттєвий інноваційний потенціал, ефек-
тивно співпрацюють з регіональною, місцевою і центральною владою, допома-
гають здійснювати стратегічне управління розвитком регіону, зміцнюють спро-
можність органів місцевого самоврядування до забезпечення розвитку тери-
торій, і загалом виконують роль своєрідних каталізаторів соціально-економіч-
ного розвитку регіонів. 

Для регіонів України можливість створення агенцій з’явилася у 2015 році, 
коли Верховною Радою України було ухвалено Закон України “Про засади 
державної регіональної політики”. Прийняттям цього Закону було закладено 
підвалини для формування в Україні нової інституції – агенції регіонального 
розвитку та визначено основні принципи державної регіональної політики. 
Наступним кроком стало затвердження Типового положення про агенцію регіо-
нального розвитку (постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року 
№ 258), що остаточно врегулювало законодавче поле для створення та діяль-
ності агенції. 

У Хмельницькій області Агенцію регіонального розвитку утворено у 
2016 році, однією з перших в Україні. 

Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області (далі – Агенція) 
утворено на засадах партнерства між державним, приватним та громадським 
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секторами, вищими навчальними закладами, об’єднаннями місцевого бізнесу з 
метою ефективної реалізації державної регіональної політики. 

Засновниками Агенції є Хмельницька обласна рада та Хмельницька об-
ласна державна адміністрація, співзасновниками – Хмельницька торгово-
промислова палата, Благодійна організація “Благодійний фонд “Зміцнення 
громад”, Хмельницький національний університет, Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда Юзькова, Асоціація об’єднаних громад 
Хмельницької області. 

Агенція є неприбутковою установою, у своїй діяльності керується 
Конституцією і законами України, а також актами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і 
законів України, актами Кабінету Міністрів України та Положенням про 
Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області. 

Метою Агенції є сприяння та організація розвитку області, розвитку окре-
мих її територій, громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для 
цього організаційних та фінансових ресурсів, які надходять як з території об-
ласті, так і з поза її меж, сприяння залученню інвестицій у регіональну 
економіку, формування позитивного іміджу області. 

Функції та завдання Агенції охоплюють широкий спектр діяльності. 
Основні з них це: розроблення й реалізація стратегічних і програмних доку-
ментів розвитку регіону і територіальних громад; сприяння соціально-еконо-
мічному та культурному розвитку регіону, у тому числі залученню інвестицій, 
експорту продукції підприємствами регіону, розвитку підприємництва та туриз-
му в регіоні; надання консультаційно-методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування з питань розроблення стратегій розвитку територіальних гро-
мад, проєктів регіонального розвитку, регіональних та місцевих програм роз-
витку; підготовки і реалізації проєктів регіонального розвитку; сприяння на 
регіональному рівні європейській та євроатлантичній інтеграції України тощо. 

Разом з тим, за висновками Міністерства розвитку громад та територій 
України, для того, щоб агенції регіонального розвитку могли якісно виконувати 
поставлені завдання необхідний гарантований мінімальний рівень забезпече-
ності агенцій фінансовими ресурсами, укомплектованість кадрами, які пройшли 
відповідну фахову підготовку, участь ключових стейкхолдерів регіонального 
розвитку в управлінні та діяльності агенцій. 

Згідно з Положенням про Агенцію фінансове та матеріально-технічно 
забезпечення її діяльності здійснюється за рахунок: 

коштів і майна засновників; 

надходжень від основної діяльності Агенції; 

міжнародної технічної допомоги; 

інших джерел, не заборонених законодавством. 
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Враховуючи вищезазначене, розроблено Програму фінансової підтримки 
функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2023-
2024 роки. 

Програму фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального 
розвитку Хмельницької області на 2023-2024 роки (далі – Програма) розроб-
лено відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної полі-
тики”, Положення про Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області, 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 № 1203 “Деякі питання 
діяльності агенцій регіонального розвитку”, Державної стратегії регіонального 
розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 
№ 695, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 20.12.2019 № 49-29/2019, враховуючи 
лист Міністерства розвитку громад та територій України від 31.10.2022 
№ 7/36.4/11439-22 щодо агенцій регіонального розвитку. 

2. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення функціонування та розвиток організа-
ційної спроможності Агенції, яка сприятиме реалізації Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, програм і проєктів регіо-
нального розвитку, підвищенню інвестиційної привабливості регіону та громад, 
залученню інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допо-
моги, розвитку підприємництва та туристичної сфери, активізації міжнародної 
співпраці та створенню сприятливих умов для ефективного розвитку територі-
альних громад області. 

3. Основні завдання Програми 

1. Основними завданнями Програми є: 

забезпечення сталого фінансування Агенції для впровадження проєктів та 
виконання основних функцій, а саме: стратегічне планування та моніторинг 
розвитку регіону; налагодження ефективної системи проєктної діяльності, 
розроблення, впровадження та супровід проєктів регіонального та місцевого 
розвитку; підтримка бізнесу (підвищення інвестиційної привабливості терито-
ріальних громад та регіону, сприяння залученню інвестицій; сприяння розвитку 
та підтримка малого та середнього бізнесу; підтримка експортної діяльності та 
сприяння суб’єктам місцевої економіки у виході на нові ринки); маркетинг 
територій; сприяння обміну досвідом та кращими практиками з питань регіо-
нального та місцевого розвитку; розвиток міжмуніципального, міжрегіональ-
ного та міжнародного співробітництва; активізація участі регіону у європей-
ських програмах та ініціативах тощо; 

підвищення спроможності Агенції реалізовувати масштабні проєкти, 
залучати інвестиційні та кредитні ресурси, міжнародну технічну допомогу та 
інші види ресурсів для регіонального розвитку та проєктів регіонального 
розвитку; 
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забезпечення Агенції матеріально-технічними ресурсами, необхідними 
для ефективної роботи працівників організації. 

4. Джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного 
бюджету (згідно з додатком до Програми) та інших, не заборонених законо-
давством джерел. 

Видатки на виконання проєктів здійснюватимуться за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів. 

5. Очікувані результати реалізації Програми 

Виконання Програми дасть можливість підвищити спроможність Агенції 
реалізовувати масштабні проєкти, залучати інвестиційні та кредитні ресурси, 
міжнародну технічну допомогу та інші види ресурсів для регіонального роз-
витку та проєктів регіонального розвитку. 

Результатами ефективної діяльності Агенції мають стати: 

ефективне планування і реалізація політики регіонального розвитку, 
оптимальне поєднання державних, регіональних та місцевих ініціатив, влади, 
бізнесу, науки та громадськості; 

підвищення ефективності реалізації Стратегії розвитку Хмельницької 
області на 2021-2027 роки; 

налагодження ефективної системи проєктної діяльності на регіональному 
та місцевому рівнях; 

збільшення кількості проєктів (у тому числі проєктів міжнародної техніч-
ної допомоги), що реалізовуються в регіоні; 

підвищення рівня впізнаваності регіону в Україні та за її межами; 

збільшення обсягу ресурсів, залучених з небюджетних джерел, для реалі-
зації проєктів регіонального та місцевого розвитку, інших стратегічних ініціа-
тив та заходів; 

підвищення інвестиційної привабливості регіону; 

збільшення обсягу залучених інвестицій в економіку регіону; 

підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу; 

налагодження міжрегіональної та міжнародної співпраці, що призводить 
до реалізації спільних проєктів. 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Депар-
тамент економічного розвитку обласної державної адміністрації. 

Контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься за такими 
показниками: 

загальна кількість реалізованих проєктів; 
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кількість ініційованих проєктів, кількість учасників таких проєктів; 

кількість організованих та проведених інформаційно-просвітницьких за-
ходів (конференцій, семінарів, вебінарів, форумів, виставок, засідань за “круг-
лим столом” та інших заходів) за тематикою регіонального розвитку, кількість 
учасників таких заходів; 

обсяги фінансування для провадження діяльності Агенції та реалізації 
ініційованих установою проєктів; 

кількість заявок, поданих на грантові конкурси та інші програми фінансу-
вання, у тому числі корпоративної соціальної відповідальності бізнесу; 

кількість публікацій (оглядів, статей, доповідей тощо) з тематики регіо-
нального розвитку; 

обсяг ресурсів, залучених з небюджетних джерел, для реалізації проєктів 
регіонального та місцевого розвитку, інших стратегічних ініціатив та заходів; 

обсяг залучених інвестицій в економіку регіону; 

налагоджена професійна взаємодія з іншими інституціями всередині 
України та за її межами; 

налагоджені партнерства призводять до реалізації спільних проєктів; 

розроблені та застосовуються нові практики; 

відбувається обмін досвідом та професійне зростання працівників. 

Агенція подає до 05 лютого, наступного за звітним року, Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації звіт про виконання 
Програми. 

Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації 
після завершення бюджетного періоду та закінчення визначеного терміну дії 
Програми подає річний звіт про результати діяльності Агенції. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


