


Ефективний регіональний розвиток грунтуєтьс я на 5 

основних принципах:

1)Виявлення та розвиток точок росту визначеної території

2)Мережеве об’єднання та інтегральні взаємозв’язки міст визначеної

території

3)Балансування потреб та можливостей визначеної території розвитку

4)Доступність до точок росту визначеної території

5)Розвиток міжрегіональної співпраці

Інструменти та джерела фінансування зазначеного вище місцевого

економічного розвитку можна класифікувати наступним чином:



За рахунок бюджетних коштів
•Регіональні угоди щодо соціально-економічного розвитку та інвестиційні

проекти

•Міські цільові програми

•Міжмуніципальне співробітництво

За рахунок інвестиційних коштів
•Інституції місцевого економічного розвитку

•Місцеві позабюджетні фонди

•Спеціальні території та інвестиційні стимули

•Публічно-приватне партнерство



Шість основних способів впровадження проектів публічно-приватного

партнерства: 

1)Сервісні контракти — делегування приватним підприємствам функцій

комунальних підприємств; 

2)Контракти щодо управління — передача комунального підприємства у

приватне управління для досягнення певних результатів господарської

діяльності; 

3)Оренда — передача комунальних активів в платне користування

приватним підприємствам, які беруть на себе зобов’язання із

забезпечення експлуатації, обслуговування та поточного ремонту об’єктів

комунальної власності; 



4) Будівництво, експлуатація, передавання власності — здійснення

приватним партнером будівництва або реконструкції об’єкту та його

експлуатації протягом визначеного періоду, по завершенню якого

об’єкт передається місцевій громаді; 

5) Концесія — місцева влада передає право на створення та/або

експлуатацію комунальних активів на платній та строковій основі

приватному партнеру, який бере на себе всю відповідальність та

ризики, пов’язані з виконанням умов концесії;

6) Спільна корпоративна власність — створення підприємства на

основі об’єднання комунальних та приватних активів, спільного

управління ним i відповідного розподілу результатів та ризиків. В

Україні застосування цієї форми можливе шляхом створення

господарських товариств, частка у статутному капіталі яких належить

територіальній громаді. 



За рахунок кредитних коштів

•Облігаційні позики

•Комунальний кредит

•Кредити міжнародних фінансових установ

Залучення кредитних коштів для фінансування територіального розвитку може
відбуватись трьома способами: 

1)Позичальником виступає безпосередньо муніципалітет, кредитні кошти
спрямовуються до бюджету міста та розподіляються в рамках його видатків, так
само як і подальші платежі за кредитом; 

2)Позичальником виступає комунальне підприємство, що самос- тійно отримує
кредитні кошти, розпоряджається ними та сплачує кредитні платежі; 

3)Позичальником виступає приватний суб’єкт господарювання, а муніципалітет
надає гарантії повернення кредиту. 



За рахунок грантових коштів

•Проекти розвитку

•Транскордонна співпраця

•Угоди корпоративно-соціальної

відповідальності



За рахунок бюджетних коштів

•Цільова фінансова допомога

•Спеціальні податки та збори

•Продаж майна, що перебуває у комунальній власності

•Оренда майна, що перебуває у комунальній власності

За рахунок інвестиційних коштів

•Корпоратизація комунальних підприємств

•Компенсації впливу



Інструменти фінансування територіального розвитку

бувають:

•Позаінституційні - механізми для безпосереднього

застосування яких органи місцевого самоврядування не

мусять створювати додаткові інституції (саме в

позаінституційний спосіб зазвичай здійснюється

фінансування територіального розвитку).



• Інституційні - передбачають створення нових інституцій

для залучення додаткового фінансування. 

Такі інституції можуть мати різний статус та моделі

управління: 

– підпорядковуватися органам місцевої влади та/або

входити до їх складу; 

– діяти як незалежні неурядові організації; 

– управлятись колегіальним органом з представників

місцевої влади, бізнесу та громадянського суспільства. 



В позаінституційний спосіб фінансування

територіального розвитку здійснюється за рахунок:

•коштів місцевого бюджету (податки та збори, продаж та

оренда комунального майна, міські цільові програми); 

•коштів бюджетів вищих рівнів (регіональні угоди щодо

соціально-економічного розвитку, бюджетні інвестиційні

проекти); 



• інвестиційних коштів (місцеві цільові фонди, спеціальні

території та інвестиційні стимули, публічно-приватне

партнерство, корпора- тизація комунальних підприємств, 

компенсація впливу); 

• кредитних коштів (облігаційні позики, банківські кредити, 

кредити міжнародних фінансових організацій); 

• ґрантових коштів (міжнародна технічна допомога, 

ендавмент, проекти корпоративної соціальної

відповідальності). 



Дякуємо за Вашу увагу! 

З повагою, 

Команда проекту

Підтримка реформи місцевого самоврядування в
Україні

Інститут громадянського суспільства

www.csi.org.ua

email: project@csi.org.ua
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