
ПОРЯДОК ТА УМОВИ  

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 

 
Редакція Порядку та Умов Пропозиції ТелПУ Обгрунтування 

1. Ці Порядок та умови визначають 

механізм надання коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості 

(далі – субвенція). 

  

2. У цьому Порядку та умовах терміни 

вживаються у таких значеннях: 

  

покриття волоконно-оптичними мережами – 

наявність хоча б одного абонента в межах 

населеного пункту, який використовує 

послугу з доступу до Інтернету з 

використанням підключення до проводової 

мережі за допомогою оптоволоконного 

підключення; 

  

сільська місцевість - адміністративна 

територія, за винятком території міст та 

селищ міського типу; 

  

широкосмуговий доступ до Інтернету (ШСД) 

– послуги з доступу до Інтернету, що 

забезпечують низький рівень затримки, а 

також завантаження та вивантаження даних 

будь-якого типу та об’єму. 

широкосмуговий доступ до Інтернету (ШСД) 

– послуги з доступу до Інтернету, що 

забезпечують завантаження та вивантаження 

даних будь-якого типу та об’єму. 

Оціночна норма «низький рівень 

затримки». 

Також: широкосмуговий доступ – це доступ з 

широкою смугою пропуску трафіку. Більш 

важливим є показник пропускної 

спроможності каналу.  

До того ж рівень затримки не залежить від 

ширини смуги і навпаки, ширина смуги не 

впливає на рівень затримки. Є велика 

кількість завад, наприклад, «важкі» сайти, що 

впливають тимчасово на рівень затримки. 

 



3. Головним розпорядником субвенції є 

Мінцифри. Розпорядниками коштів 

субвенції нижчого рівня є територіальні 

громади. 

  

4. Субвенція спрямовується на підвищення 

доступності ШСД у сільській місцевості 

шляхом підключення до ШСД закладів 

соціальної інфраструктури, розташованих у 

сільській місцевості. 

  

5. Умовами надання субвенції є її 

спрямування на придбання послуг з 

підключення до Інтернету закладів 

соціальної інфраструктури (далі – послуги з 

підключення), що розташовані в населених 

пунктах, у яких відсутнє покриття 

волоконно-оптичними мережами та 

засновниками яких є територіальні 

громади. 

  

6. До закладів соціальної інфраструктури для 

цілей цієї субвенції належать: 

  

1) заклади дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійнотехнічної) освіти, 

позашкільні навчальні заклади, інтернатні 

заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, заклади вищої 

освіти;  

2) заклади первинної та вторинної медичної 

допомоги; 

3) будинки-інтернати для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю, дитячі будинки-

інтернати; 

4) бібліотеки, будинки культури, мистецькі 

школи; 

5) центри надання адміністративних послуг; 

6) місцеві пожежно-рятувальні підрозділи; 

7) органи місцевого самоврядування та їх 

виконавчі органи, які розміщені у населених 

  



пунктах, що є адміністративними центрами 

територіальних громад. 

7. Субвенція використовується для закупівлі 

послуг з підключення з дотриманням таких 

вимог: 

  

1) на ділянках мережі оператора, що 

використовуються для надання послуг з 

підключення, не допускається застосування 

радіотехнологій, крім випадків використання 

радіотехнологій для резервних каналів 

зв'язку на випадок пошкоджень, інших 

надзвичайних ситуацій; 

 Резервні канали можуть входити в перелік 

оплачених за рахунок субвенцій? 

 

Таким чином, можливо будувати мережі з 

використанням радіотехнологій. Необхідно 

лише обгрунтування? 

2) упродовж перших 30 календарних днів 

доступ до Інтернету надається зі швидкістю 

500 Мбіт/с з дотриманням рівнів якості 

телекомунікаційних послуг. У подальшому 

послуга з доступу до Інтернету надається зі 

швидкістю не менше 100 Мбіт/с; 

 Швидкість вказана на завантаження або 

вигрузку? Як і ким має вимірюватись 

швидкість? Чи має бути еталонний сайт? 

3) до 31 грудня 2022 р. послуга доступу до 

Інтернету надається без утримання 

оператором/провайдером телекомунікацій 

абонентської плати, яка включається у 

вартість підключення; 

  

4) умови надання послуги передбачають 

безлімітний доступ до Інтернету, що не 

обмежує обсяг передавання та приймання 

даних; 

  

5) оператор/провайдер телекомунікацій 

забезпечує статичну (постійну) IP адресу 

кожному закладу соціальної інфраструктури; 

  

6) якщо у закладі взагалі відсутнє Wi-Fi 

покриття, забезпечується встановлення та 

налаштування бездротового дводіапазонного 

маршрутизатора з розрахунку не більше 1 

маршрутизатора на 1 заклад  соціальної 

інфраструктури. Маршрутизатор повинен 

мати LAN порти з пропускною здатністю 1 

Гбіт/с; 

  



8. Виконавцями послуг з підключення 

можуть бути виключно 

оператори/провайдери телекомунікацій: 

  

1) інформація про яких внесена у реєстр 

операторів, провайдерів телекомунікацій 

НКРЗІ станом на дату оголошення закупівлі; 

  

2) не мають невиконаних приписів про 

усунення виявлених порушень, термін 

виконання яких закінчився; 

Виключити Приписи можуть не стосуватись питання 

доступу до Інтернету, тому необхідно 

обмежити коло приписів такими, що 

стосуються надання послуг з доступу на 

території регіону, де проводиться тендер. 

3) надали інформацію згідно з рішенням 

НКРЗІ від 22.12.2020 № 513 «Про надання 

операторам, провайдерам телекомунікацій 

запиту на отримання інформації»; 

Виключити Необґрунтована норма 

4) не мають заборгованості щодо подання 

обов’язкової звітності до НКРЗІ. 

Виключити Необґрунтована норма 

9. Голови територіальних громад подають 

клопотання на підключення закладів 

соціальної інфраструктури до ШСД за 

формою, наведеною у додатку до цього 

Порядку (далі – клопотання), у десятиденний 

строк з дня набрання чинності цими 

Порядком та умовами. 

  

Інформація у клопотанні зазначається по 

кожному населеному пункту окремо. 

  

Для збору клопотань використовується веб-

форма, розміщена на Єдиному державному 

веб-порталі електронних послуг за 

посиланням: 

https://diia.gov.ua/broadband2021. 

  

10. Розгляд клопотань та документів, що 

стосуються надання та використання 

субвенції, здійснюється комісією, яка 

утворюється Мінцифри (далі – комісія). 

  

Персональний склад комісії затверджує 

Мінцифри. До її складу включаються 

посадові особи Мінцифри, а також за 

  



необхідності представники центральних 

органів виконавчої влади. 

Головою комісії є заступник Міністра 

цифрової трансформації. 

  

Формою роботи комісії є засідання, що 

проводяться у разі потреби. 

  

Засідання комісії веде голова, а за його 

відсутності -заступник голови. 

  

Засідання комісії є правомочним, якщо в його 

роботі бере участь більш як половина членів 

її затвердженого складу. 

  

Рішення комісії приймається більшістю 

голосів її затвердженого складу, 

оформляється протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні та 

секретарем та оприлюднюється на веб-сайті 

Мінцифри не пізніше наступного робочого 

дня після підписання протоколу. 

  

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, 

складення та оформлення протоколів 

засідань комісії, підготовку на підставі 

протоколу засідання комісії пропозицій 

здійснює секретар комісії, який є 

працівником Мінцифри і бере участь у 

засіданнях комісії без права голосу. 

  

11. При розгляді клопотань комісія враховує: 

1) розмір необхідного фінансування для 

підключення закладів соціальної 

інфраструктури, зазначений у клопотанні; 

2) загальну суму необхідного фінансування, 

на яку подані клопотання; 

3) розмір необхідного фінансування, з 

урахуванням віддаленості населених пунктів 

та/або закладів соціальної інфраструктури 

від найближчих населених пунктів, де 

присутнє покриття волоконнооптичними 

мережами; 

  



4) дані Мінцифри, інших центральних 

органів виконавчої влади та НКРЗІ щодо 

покриття волоконно-оптичними мережами 

адміністративнотериторіальних одиниць 

України. 

12. Якщо заявлена у клопотаннях, що 

надійшли до Мінцифри, загальна сума 

необхідного фінансування перевищує обсяг 

субвенції, комісія здійснює розгляд 

клопотань, поданих територіальними 

громадами, враховуючи пріоритетність 

населених пунктів, яка визначається за 

формулами: 

  

1) для населених пунктів, що є 

адміністративними центрами територіальних 

громад: 

  

P(заг) = 1 + С(населення) * 0.005 + С(шкіл) + 

С(пту) + С(цнап) + С(інтернатів) + С(пмд) + 

С(вмд) + С(мпрп) + С(бібліотек) + 

С(мистецьких шкіл) + С(будинків культури) 

+ С(днз) + С(пнз) + С(пс) 

  

2) для населених пунктів, що не є 

адміністративними центрами територіальних 

громад: 

  

P(заг) = С(населення) * 0.005 + С(шкіл) + 

С(пту) + С(цнап) + С(інтернатів) + С(пмд) + 

С(вмд) + С(мпрп) + С(бібліотек) + 

С(мистецьких шкіл) + С(будинків культури) 

+ С(днз) + С(пнз) + С(пс) 

  



У формулах позначення означають:  

P(заг) – загальна кількість балів 

пріоритетності населеного пункту; 

С(населення) – кількість населення у 

населеному пункті; 

С(шкіл) – кількість закладів загальної 

середньої освіти (в т. ч. інтернатні заклади 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування); 

С(пту) – кількість закладів професійної 

(професійно-технічної освіти); 

С(цнап) – кількість центрів надання 

адміністративних послуг; 

С(інтернатів) – кількість будинків-інтернатів 

для громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю, дитячих будинків-інтернатів; 

С(пмд) – кількість закладів первинної 

медичної допомоги; 

С(вмд) - кількість закладів вторинної 

медичної допомоги; 

С(мпрп) – кількість місцевих пожежно-

рятувальних підрозділів; 

С(пс) – кількість поліцейських станцій; 

С(бібліотек) – кількість бібліотек; 

С(мистецьких шкіл) – кількість мистецьких 

шкіл; 

С(будинків культури) – будинків культури; 

С(днз) – кількість дошкільних навчальних 

закладів; 

С(пнз) – кількість позашкільних навчальних 

закладів. 

  

13. За результатами розгляду клопотань 

комісія приймає одне з таких рішень: 

рішення про погодження клопотання; 

рішення про часткове погодження 

клопотання; рішення про відмову у 

погодженні клопотання. 

  



14. Комісія приймає рішення про часткове 

погодження клопотання, якщо:  

1) розмір суми необхідного фінансування, 

зазначений у клопотанні необгрунтовано 

завищений за окремими населеними 

пунктами; 

2)загальний розмір суми необхідного 

фінансування всіх клопотань перевищує 

розмір субвенції з урахуванням вимог пункту 

12 цих Порядку та умов. 

  

15. Комісія приймає рішення про відмову у 

погодженні клопотання, якщо:  

1) розмір суми необхідного фінансування, 

зазначений у клопотанні, необґрунтовано 

завищений по всім населеним пунктам; 

2) у клопотанні зазначена недостовірна 

інформація щодо покриття волоконно-

оптичними мережами. 

  

16. Розподіл субвенції між бюджетами 

територіальних громад затверджується 

Кабінетом Міністрів України та 

погоджується з Комітетом Верховної Ради 

України з питань бюджету за поданням 

Мінцифри. 

  

17. Не допускається спрямування субвенції 

на:  

1)закупівлю товарів, робіт і послуг, які 

безпосередньо не пов’язані із здійсненням 

видатків, зазначених у пункті 3 цих Порядку 

та умов; 

2) оплату посередницьких послуг; 

3) сплату абонентної плати за доступ до 

Інтернету закладами соціальної 

інфраструктури. 

 А на резервні радіо канали допускаються? 

18. Казначейство перераховує субвенцію 

відповідно до Порядку перерахування 

міжбюджетних трансфертів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

  



15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник 

України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, 

ст. 161), Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за 

витратами, затвердженого наказом Мінфіну 

від 24 грудня 2012 р. № 1407, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 січня 2013 р. за № 130/22662. 

19. Казначейство інформує щомісяця до 15 

числа Мінфін та Мінцифри про обсяги 

перерахування субвенції та касових видатків 

щодо кожного одержувача субвенції. 

  

20. Відображення у первинному та 

бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні 

активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в 

органах Казначейства та операції, пов’язані з 

використанням субвенції, здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

  

21. Складення і подання фінансової та 

бюджетної звітності про використання 

субвенції, а також контроль за її цільовим 

використанням здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

  

22. Якщо територіальними громадами не 

розпочато процес закупівель протягом двох 

місяців здійснюється перерозподіл субвенції 

на інші територіальні громади, з урахуванням 

вимог цих Порядку та умов і статті 108 

Бюджетного кодексу України. 

 За якими договорами має проходити 

закупівля? Який предмет закупівлі і який 

вид діяльності має бути вказаним в 

договорі? 

 

 


