ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державної програми розвитку регіону Українських
Карпат на 2020 — 2022 роки»
Мета: затвердити Державну програму розвитку регіону Українських
Карпат на 2020 — 2022 роки (далі – Програма), реалізація якої сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності гірських територій та вирівнюванню
існуючих диспропорцій в соціально-економічному розвитку цих територій
шляхом реалізації пріоритетних проектів, спрямованих на розбудову
просторовозбалансованої виробничої та соціальної інфраструктури.
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Державної програми розвитку регіону Українських Карпат на 2020 — 2022
роки» (далі – проект постанови) розроблено Міністерством розвитку громад та
територій на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.08.2019
№3823/0/1-19 щодо виконання Плану організації виконання Указу Президента
України від 22 липня 2019 року № 543/2019 «Про розвиток регіону українських
Карпат».
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 06.04.2018 року
№ 14298/0/1-18 Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України було запроваджено моніторинг
соціально-економічного розвитку гірських населених пунктів, який
проводиться на підставі даних Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і
Чернівецької облдержадміністрацій та центральних органів виконавчої влади.
Дані моніторингу за 2018 рік засвідчили наявність значних диспропорцій
між розвитком гірських населених пунктів Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської і Чернівецької областей та цих регіонів в цілому по основних
соціально-економічних показниках (зокрема щодо обсягів промислового та
сільськогосподарського виробництва, роздрібного товарообороту, доходів
місцевих бюджетів, розбудови інфраструктури та реалізації відповідних
проектів розвитку), що в свою чергу обумовило необхідність запровадження
комплексного підходу до вирішення існуючих проблем розвитку гірських
територій.
З метою вирішення існуючих проблем розвитку регіону Українських
Карпат 03.04.2019 Урядом схвалено Концепцію розвитку гірських територій
українських Карпат. 22.07.2019 Президентом України видано Указ щодо
розвитку регіону Українських Карпат, яким Уряду доручено затвердити
Державну програму розвитку регіону Українських Карпат на 2020 — 2022 роки
та передбачити у державному бюджеті видатки, необхідні для реалізації
Державної програми.
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3. Суть проекту акта
Проектом постанови передбачається:
затвердити Державну програму розвитку регіону Українських Карпат на
2020 — 2022 роки;
внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня
2019 р. № 232-р «Про схвалення Концепції розвитку гірських територій
українських Карпат», з метою приведення його у відповідність до Указу
Президента України від 22 липня 2019 року № 543/2019 «Про розвиток регіону
українських Карпат», виключивши пункт, що стосується розроблення проекту
плану заходів з реалізації Концепції.
4. Правові аспекти
У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:
Конституція України, Закони України «Про статус гірських населених пунктів
в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про
транскордонне співробітництво», Рамкова конвенція про охорону та сталий
розвиток Карпат від 22.05.2003 року (ратифіковано Законом України
від 07.04.2004 № 1672-IV), Указ Президента України від 22 липня 2019 року
№ 543/2019 «Про розвиток регіону українських Карпат», постанови Кабінету
Міністрів України від 11.08.1995 № 647 «Про перелік населених пунктів, яким
надається статус гірських», від 11.08.1995 № 648 «Про умови оплати праці осіб,
які працюють в гірських районах», від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», від
12.09.2018 р. № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 232-р «Про схвалення Концепції
розвитку гірських територій українських Карпат», від 21.11.2018 № 892-р
«Деякі питання збереження української частини природного об’єкта всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів
Європи” та сталого розвитку прилеглих до нього територій».
4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади
принципів державної політики цифрового розвитку
Проект акта відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади
принципів державної політики цифрового розвитку.
Проект акта стосується питань інформатизації, формування і
використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку
інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних
послуг або цифрового розвитку та потребує проведення цифрової експертизи
Міністерством цифрової трансформації України.
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Виконання завдань і заходів Програми потребуватиме додаткових
витрат з державного бюджету. Фінансово-економічні розрахунки додаються.
6. Прогноз впливу
Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на розвиток гірських
територій Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської й Чернівецької
областей та сприятиме зменшенню існуючих диспропорцій у їх соціальноекономічному розвитку. Прогноз впливу додається.
6-1. Стратегічна екологічна оцінка
Проект постанови не належить до документів державного планування,
підготовлених з урахуванням особливостей, передбачених Законом України
«Про стратегічну екологічну оцінку».
7. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження із Всеукраїнськими асоціаціями
органів місцевого самоврядування.
Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності, тому не надсилався на розгляд Наукового комітету Національної
ради з питань розвитку науки і технологій.
8. Громадське обговорення
Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект
акта
розміщується
на
офіційному
веб-сайті
Мінрегіону
(http://www.minregion.gov.ua/).
9. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України,
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України, Міністерством енергетики та захисту довкілля України, Міністерством
інфраструктури України, Міністерством культури, молоді та спорту України,
Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством внутрішніх
справ України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної
політики України, Міністерством закордонних справ України, ДФС, ДСНС,
Держприкордонслужбою, Держлісагенством,
Закарпатською, Львівською,
Івано-Франківською та Чернівецькою обласними державними адміністраціями.
10. Правова експертиза
Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством
юстиції України.
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11. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.
11-1. Відповідність принципу
можливостей жінок і чоловіків

забезпечення

рівних

прав

У проекті акта відсутні положення, які порушують
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

та

принцип

12. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією. Громадська антикорупційна експертиза проекту акта не
проводилась.
13.

Прогноз результатів

Прийняття
проекту
акта
сприятиме
ефективному
і
просторовозбалансованому
розвитку Карпатського регіону та дасть
можливість забезпечити:
вирівнюваня існуючих диспропорцій в соціально-економічному розвитку
розвитку гірських територій Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської й
Чернівецької областей;
підвищення конкурентоспроможності гірських територій шляхом
започаткування нових виробництв, збільшення кількості робочих місць,
підвищення рівня зайнятості населення;
підвищення транспортної та інформаційної доступності на гірських
територіях;
підвищення рівня використання туристичного потенціалу Карпатського
регіону та культурної спадщини,
активізацію міжрегіонального та транскордонного співробітництва,
спрямованого на розвиток гірських територій.

Міністр розвитку громад
та територій України
___ _____________ 2019 р.

А. БАБАК

