
ФОРМА  

технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що 

може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

1. Номер технічного завдання  

2. Назва технічного завдання Назва технічного завдання на проєкт повинна стисло відображати 

його зміст (використовувати якнайменше слів наскільки це можливо) 

3. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

Назвіть завдання Державної стратегії регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне завдання на проєкт 

4. Номер і назва завдання 

Стратегії розвитку Одеської 

області на 2021-2027 роки, якому 

відповідає технічне завдання 

Назвіть завдання Стратегії-2027, якому відповідає технічне 

завдання на проєкт 

5. Територія, на яку реалізація 

проєктів за технічним завданням 

матиме вплив 

Зазначте в яких населених пунктах, об'єднаних територіальних 

громадах чи районах області має здійснюватись проєкт 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямовано технічне завдання 

Максимально стисло (до 200 слів) розкривається суть існуючої 

проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію проєкту 

7. Очікувані кількісні результати 

від реалізації проектів на 

виконання технічного завдання 

Очікувані результати мають чітко вести до вирішення проблеми та 

досягнення завдань, на які спрямований проєкт (збільшено 

чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років в області, 

зменшено рівень безробіття серед жінок у віці 45-50 років) 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проектів на виконання 

технічного завдання 

Очікувані результати мають бути сформульовані у вигляді 

майбутнього бажаного стану: «збудовано», «реставровано», 

«завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д.  

9. Основні заходи технічного 

завдання 

Зазначте ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», 

«організація», «будівництво» і т.д.  

Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних 

результатів (відкриття підприємства із переробки вторинної 

сировини, проведення навчання персоналу підприємства) 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн*. на 

2021-2023 роки 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

         державний фонд 

регіонального розвитку 

    

         інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет (всього), в 

т.ч.: 

    

обласний бюджет     

районний бюджет     

міський бюджет     

- інші джерела (зазначити)     

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за потреби) 

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи 

підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» 

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати двох сторінок. 

* заповнюється відповідно до встановлених термінів у стратегіях розвитку регіонів 
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