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УВАГА!
Головне управління Держпродспоживслужби в Луганській області з нагоди Всесвітнього дня 
споживачів 12.03.2018 з 10-00 до 15-00 проводить телефонну гарячу лінію для споживачів 
Луганської області за телефоном (06452) 6-80-15.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
Що відбувся 02.03.2018 р. в Луганському обласному академічному українському музично-дра-
матичному театрі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна.
1. Частина нежитлової будівлі Літ. «А-2-3» загальною площею 133,1 м кв., яка складається 
з приміщень другого поверху №№1;11 за адресою: бульвар Дружби Народів, будинок 21, 
м. Сєвєродонецьк, Луганська область: ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг 
2700,00 грн, термін виконання робіт 5 днів.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області повідомляє, що на 
його зберіганні знаходяться наступні гербові печатки місцевих загальних судів Луганської області:
– з 23 лютого 2015 року – Алчевського міського суду Луганської області;
– з 09 вересня 2015 року – Слов’яносербського районного суду Луганської області;
– з 17 листопада 2015 року – Лутугінського районного суду Луганської області;
– з 04 грудня 2015 року – Первомайського міського суду Луганської області;
– з 22 вересня 2017 року – Ленінського районного суду міста Луганська;
– з 06 жовтня 2017 року – Краснолуцького міського суду Луганської області.
Гербові печатки Антрацитівського, Краснодонського міськрайонних,  Брянківського, Кіровського, Ро-
веньківського, Свердловського, Стаханівського міських судів Луганської області, а також Артемівського, 
Жовтневого, Кам’янобрідського районних судів міста Луганська з 02 вересня 2014 року, а Перевальського 
районного суду Луганської області з 08 грудня 2014 року, залишились у приміщеннях судів, які захоплені 
незаконними збройними формуваннями та знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, 
та вважаються втраченими.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної 
адміністрації.
2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти) – с. Половинкине Старобільського 
району Луганської області.
3. Характеристика діяльності (об’єкта).
Реконструкція каналізаційних очисних споруд в c. Половинкине Старобільського району Луганської області 
згідно розрахунку (Додаток до Пояснювальної записки), який виконаний на підставі Додатку Е до ДБН А.2.2-
1-2003, відноситься до об’єктів, що мають клас наслідків об’єктів будівництва – СС2.
Для очищення господарсько-побутових стічних вод c. Половинкине передбачено застосування методів пов-
ного біологічного очищення стічних. Проектом передбачається переобладнання однокоридорних аеротенків, 
що розташовані в складі двох блоків ємностей, в біореактори нітриденітрифікатори шляхом  створення в 
їх об’ємі зон із різними кисневими умовами. Передбачається розміщення інертних носіїв іммобілізовано-
го біоценозу в аеробних зонах біореактора  нітриденітрифікатора та сітчастих пристроїв для утримання 
завантаження в зонах розташування. В якості носія прикріпленого біоценозу використовується інертний 
завантажувальний матеріал-об’ємні пластмасові елементи заводського вироблення «ОПЕТ» марки ЦСП від 
вітчизняного виробника. Знезараження очищених стічних вод передбачається розчином гіпохлориту натрію, 
який отримується методом електролізу. Суміш осаду з первинних відстійників та вторинних відстійників 
(надлишковий активний мул) проходить аеробну стабілізацію і надходить на зневоднення на мулові майдан-
чики. Після чого вивозиться в місця, узгоджені із СЕС. Затриманий у піскоуловлювачах пісок видаляється та 
відводиться на піскові майданчики і після зневоднення вивозиться у місця, погоджені з СЕС. Очищені стічні 
води по існуючому скидному колектору потрапляють до р. Айдар.
Технічні і технологічні дані
- господарсько-побутові стоки с. Половинкине – продуктивність КОС - 2000 м3/добу;
- концентрація основних забруднюючих речовин в стічних водах до очисних споруд: 

Склад споруд – споруди КОС, що підлягають реконструкції:
Усереднювач, каналізаційна насосна станція підкачки стоків, пісковловлювач, очисна установка «ЕК-2000», 
адміністративно-побутовий корпус, виробничо-допоміжна будівля, піскові майданчики, мулові  майданчики, 
майданчики для компостування, хлораторна та внутрішні майданчикові мережі.
Скид очищених стічних вод – р. Айдар. 
Транскордонний вплив – відсутній.
Термін експлуатації – 20 років
4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності – реалізація заходів з підвищення якості 
очищення води, захист навколишнього середовища від забруднення неочище-ними стічними водами.
5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації: 
земельних – площа ділянки в межах проектування 0,186 га
сировинних – ______________________________________________;
енергетичних – електричних – від існуючих електромереж
 потрібна (розрахункова) потужність – 1177,82 тис. кВт*год./рік;
водних – від існуючого водопроводу на господарчо–питні потреби (1532,66,0 м3/рік);
трудових – персонал існуючих КОС – 12 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при будівництві (реконструкції) та експлуата-
ції транспортне забезпечення працівників – міським транспортом.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – забезпечення заходів щодо 
зменшення впливу на навколишнє середовище.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня.
9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середо-
вище і види впливів на:

клімат і мікроклімат – негативні впливи відсутні;
повітряне середовище – вплив незначний:

1) під час будівництва  відбувається незначне забруднення повітряного середовища від будівельних 
машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів ГДК. 
2) під час експлуатації вплив пов’язаний з вентиляційними викидами з технологічних  будівель та споруд. 
В процесі очистки стоків в атмосферне повітря надходять такі шкідливі речовини: метан (375,71 т/рік), 
сірководень (0,219 т/рік), аміак (1,68 т/рік), етилмеркаптан (0,0002 т/рік), метилмеркаптан (0,00041 т/рік, 
хлор (0,023 т/рік).

водне середовище – вплив припустимий, скид очищених господарсько-побутових стоків після повної 
біологічної очистки здійснюється у р. Айдар. Зворотні води відповідають всім вимогам правил охорони 
поверхневих вод від забруднення зворотніми водами.

Показники забруднень стічних вод після очищення наступні:

ґрунт – вплив незначний;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив відсутній;
навколишнє соціальне середовище – вплив позитивний;
навколишнє техногенне середовище – вплив позитивний.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи 
безпечного поховання: виробничі відходи, що утворюються у процесі очищення, утилізуються таким чином:
- затримуваний у піскоуловлювачах пісок вилучається на піскові майданчики для зневоднення;
- стабілізований осад проходить зневоднення на мулових та компостних майданчиках, після чого вивозиться 
в місця, погоджені СЕС.
Після зневоднення осад може використовуватися як добриво у сільському господарстві.
Технічні заходи по упорядкуванню роботи споруд обробки осадів і мулів, що утворюються у процесі очистки, 
спрямовані на зменшення їх фізичних об’ємів та поліпшення водовіддачі при зневодненні.

11. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
12. Участь громадськості – розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності 
об’єкта через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту та ОВНС, врахування 
Заяв та звернень партій, громадських організацій та об’єднань, окремих громадян на стадії розробки матеріа-
лів ОВНС, проведення за їхньою вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21 лютого 2018 р.                              м. Сєвєродонецьк                                        № 156

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції в Луганській області 3 бе-
резня 2018 року за № 20/1776

Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації 
– керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 20 червня 2017 року 
№ 408 «Про затвердження Положення 
про обласний конкурс проектів місцевого 
розвитку»

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статті 1 
Закону України «Про військово-цивільні ад-

міністрації», з метою вдосконалення механізму 
регулювання процедури проведення обласного 
конкурсу проектів місцевого розвитку:

1. Внести зміни до Положення про обласний 
конкурс проектів місцевого розвитку, за-
твердженого розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 20 черв-
ня 2017 № 408, зареєстрованого у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Лугансь-
кій області 07 липня 2017 року за № 83/1683, 
виклавши  його у новій редакції, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його 
офіційного опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Лугансь-
кої обласної державної адміністрації (Костенко 
О.В.) забезпечити опублікування цього розпо-
рядження в офіційних друкованих виданнях 
обласної державної адміністрації – обласної 
військово-цивільної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпоряджен-
ня залишаю за собою.

Голова обласної  
державної адміністрації –  
керівник обласної
військово-цивільної  
адміністрації          Ю.Г.ГАРБУЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військо-
во-цивільної адміністрації від 20 червня 2017 року № 408
(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника облас-
ної військово-цивільної адміністрації від 21 лютого 2018 р. № 156)

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції в Луганській області 3 
березня 2018 року за № 20/1776

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс проектів місцевого розвитку 

(нова редакція)

* - Матеріали публікуються редакцією газети "Вісті Луганщини" (реєстр.свідоцтво ЛГ№630 від 25.12.2002 р.) на підставі договору с Департаментом масових комунікацій Луганської облдержаміністрації

IV. Організація Конкурсу
4.1. Для організації та проведення Конкурсу розпоряд-
женням голови створюється Конкурсний комітет.
4.2. Конкурсний комітет:
1) приймає рішення про оголошення Конкурсу;
2) визначає строки подання проекту;
3) створює секретаріат;
4) забезпечує розгляд проектів, їх оцінку та визначення 
переможців Конкурсу;
5) розглядає звернення та скарги з питань, пов’язаних з 
організацією і проведенням Конкурсу;
6) розглядає узагальнені результати моніторингу ре-
алізації проектів та приймає рішення про припинення 
фінансування проектів, реалізацію яких не було розпоча-
то протягом двох місяців з дня перерахування субвенції 
з обласного бюджету, визначає додаткових переможців 
згідно з рейтинговою оцінкою проектів;
7) затверджує план проведення Конкурсу;
8) у разі потреби залучає до оцінки проектів експертів та 
фахівців у відповідних галузях (за їх згодою або згодою 
їх керівників);
9) надає методичні рекомендації, консультації щодо 
організації, умов та порядку проведення Конкурсу, за-
тверджує примірний договір тощо.
4.3. Члени  Конкурсного комітету здійснюють свої повнова-
ження на громадських засадах. 
Член Конкурсного комітету не бере участі у голосуванні та 
оцінюванні проекту, якщо його ініційовано:
органом самоорганізації населення, в якому він є членом 
керівного органу;
громадською організацією, членом якої він є;
об’єднання, в якому він є членом керівного органу;
ініціативною групою, до складу якої він входить.
Член конкурсного комітету, який є посадовою особою 
органу місцевого самоврядування, не бере участі у голо-
суванні та оцінюванні проекту, поданого відповідним ор-
ганом місцевого самоврядування. 

4.4. Організаційною формою роботи Конкурсного комітету 
є засідання, які проводяться за необхідності.
4.5. Засідання Конкурсного комітету скликає та проводить 
його голова, а у разі його  відсутності – заступник голови 
Конкурсного комітету. Засідання Конкурсного комітету 
є правомочним за умови присутності на ньому не менше 
половини від його загального складу.
4.6. Рішення Конкурсного комітету вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувала більшість його членів, при-
сутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирі-
шальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Конкурсного комітету оформлюється протоколом, 
який підписується головуючим та відповідальною особою 
секретаріату.
4.7. У своїй діяльності Конкурсний комітет керується чин-
ним законодавством України, розпорядженнями голови і 
цим Положенням.
4.8. Секретаріат є робочим органом Конкурсного комітету, 
який:
1) здійснює аналіз проекту та готує висновок на предмет:
відповідності його оформлення та змісту вимогам, перед-
баченим цим Положенням; 
можливості його реалізації, обґрунтованості вартості, за-
стосування новітніх технологій, відповідності екологічним 
вимогам та вимогам безпеки тощо;
2) здійснює попередню оцінку проекту згідно з критерія-
ми, визначеними цим Положенням;
3) передає висновки та пропозиції Конкурсному комітету.
4.9. Управління:
1) здійснює організаційно-технічне забезпечення діяль-
ності Конкурсного комітету;
2) забезпечує оприлюднення рішень Конкурсного комітету;
3) здійснює моніторинг реалізації проектів;
4) готує та вносить на розгляд голови проекти розпо-
ряджень про затвердження пріоритетних напрямків, 
переліку проектів, які визнані переможцями Конкурсу, 
затвердження складу Конкурсного комітету.

V. Критерії та порядок оцінювання проектів
5.1. Переможці Конкурсу визначаються шляхом відбору 
проектів на підставі їх рейтингової оцінки, в основу якої 
покладено бальну систему за такими критеріями:
1) вплив проекту на розвиток адміністративно-тери-
торіальної одиниці Луганської області.
Оцінювання за цим критерієм здійснюється шляхом про-
ставлення балів членами Конкурсного комітету  залежно 
від ступеня впливу на розвиток села, селища, міста:
3 бали – значний вплив, який дозволяє комплексно вирі-
шити наявну проблему або створити нові можливості для 
отримання послуг населенням;
2 бали – вплив, який дозволяє частково вирішити проблему 
у певній галузі або вдосконалити надання послуг населенню;
1 бал – незначний вплив, який не вирішує наявних про-
блем, а лише частково поліпшує стан певного об’єкта.
Підсумковий бал за цим критерієм розраховується як се-
реднє арифметичне значення оцінок усіх членів Конкурс-
ного комітету;
2) відповідність проекту пріоритетним напрямкам, визна-
ченим розпорядженням голови на відповідний рік.
Якщо проект відповідає одному із пріоритетних напрям-
ків, нараховується 1 бал;
3) участь громадськості у співфінансуванні проекту. 
Оцінка за цим критерієм провадиться шляхом проставлен-
ня балів за такою системою:
1 бал – якщо частка ініціатора проекту у співфінансуванні 
проекту становить від 6 до 10 %;
2 бали – від 11  до 20 %;
3 бали – від 21  до 30 %;
4 бали – від 31  до 40 %;
5 балів – від 41 до 50 %;
6 балів – від 51 до 60 %;
7 балів – від 61 до 70 %;
8 балів – від 71 до 80 %;
9 балів – від 81до 90 %;
10 балів – від 91 %; 

4) реалізація проекту на території об’єднаної територіаль-
ної громади.
Проект, який передбачається реалізувати на території 
об’єднаної територіальної громади, отримує 1 бал.
5.2. Сумарна оцінка проекту визначається шляхом скла-
дання балів за всіма критеріями, зазначеними в пункті 5.1 
цього Положення.
На основі сумарних оцінок складається рейтинг проектів. 
Першим у рейтингу визначається проект, який отримав 
найбільшу суму балів, останнім – найменшу суму балів.
5.3. На підставі рейтингу проектів визначається перелік 
переможців, який починається з проекту, що отримав 
найбільшу кількість балів, і закінчується проектом, фінан-
суванням якого вичерпується сума коштів, передбачених у 
обласному бюджеті на проведення Конкурсу.

VI. Порядок проведення Конкурсу
6.1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Кон-
курсного комітету.
Оголошення про проведення Конкурсу розміщується 
Управлінням на офіційному сайті обласної державної ад-
міністрації та має містити такі відомості:
1) місце та час подання проектів;
2) строк подання проектів, який не може бути меншим ніж 
30 робочих днів від дати опублікування цього оголошен-
ня;
3) контактні дані особи, відповідальної за прийняття про-
ектів.
У разі необхідності в оголошенні за рішенням Конкурсно-
го комітету може міститися  додаткова інформація.
6.2. Учасники Конкурсу подають документи, зазначені у 
пунктах 3.2 та 3.4 розділу III цього Положення, після його 
офіційного оголошення.
6.3. Поданий учасником проект розглядається секретаріа-
том відповідно до  вимог цього Положення та реєструєть-
ся у спеціальному журналі відповідальною особою секре-
таріату.

6.4. Проекти, які не відповідають вимогам цього Положен-
ня, повертаються учасникам Конкурсу з обґрунтуванням 
причин.
6.5. Проекти, які надійшли після закінчення строку, визна-
ченого в оголошенні про проведення Конкурсу, поверта-
ються учасникам Конкурсу без реєстрації та розгляду.
6.6. Конкурсний комітет розглядає надані секретаріатом 
висновки та пропозиції з попередніми оцінками, оцінює 
кожен проект відповідно до розділу 5 цього Положення, 
формує рейтинг проектів та визначає переможців Конкур-
су, подає цей рейтинг Управлінню для підготовки проекту 
розпорядження голови.
6.7. Управління протягом трьох робочих днів з дня прий-
няття рішення Конкурсним комітетом про переможців 
Конкурсу забезпечує  оприлюднення розпорядження го-
лови про затвердження переліку переможців Конкурсу на 
офіційному сайті  обласної державної адміністрації.
6.8. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені у вста-
новленому законом порядку.

VII. Прикінцеві положення
7.1. На об’єктах, впроваджених або модернізованих унас-
лідок реалізації проекту, розміщується відповідна інфор-
маційна табличка із зазначенням інформації про те, що 
він реалізований в рамках обласного конкурсу проектів 
місцевого розвитку (додаток 4).
7.2. Витрати на організаційне забезпечення Конкурсу 
здійснюються за рахунок коштів, передбачених в обласно-
му бюджеті на реалізацію Регіональної цільової програми 
з підтримки місцевого самоврядування та створення спро-
можних об’єднаних територіальних громад у Луганській 
області на 2017-2019 роки, затвердженої розпоряджен-
ням голови від 18 травня 2017 року № 308. 

Заступник керівника апарату –  
начальник управління  
по роботі з персоналом                С.В.ПОЛЯЩЕНКО

І. Загальні положення
1.1. Цим Положенням регулюється процедура проведення 
обласного конкурсу проектів місцевого розвитку (далі – 
Конкурс), спрямованого на підтримку місцевих ініціатив 
шляхом співфінансування з обласного  та інших місцевих 
бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чин-
ним законодавством, з метою виконання Регіональної 
цільової програми з підтримки місцевого самоврядування 
та створення спроможних об’єднаних територіальних гро-
мад у Луганській області на 2017-2019 роки, затвердженої 
розпорядженням голови обласної державної адміністра-
ції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
(далі – голова) від 18 травня 2017 року № 308.
1.2. Терміни у цьому положенні вживаються у таких зна-
ченнях:
ініціативна група громадян – громадяни у кількості від 10 
осіб, які на законних підставах проживають на території 
села, селища, міста або їх частин, у тому числі об’єднаної 
територіальної громади, та мають спільні наміри щодо ре-
алізації проекту;
небюджетні кошти – кошти, які не належать до надход-
жень та витрат державного та місцевих бюджетів;
партнер-донор – фізична чи юридична особа, яка взяла на 
себе зобов’язання щодо співфінансування проекту;
пріоритетні напрямки – напрямки діяльності, спрямованої 
на досягнення певних соціально значущих результатів у 
відповідному році, затверджені розпорядженням голови;
проект – опис процесу, об’єкта, організації, який містить 
проектні рішення і дає повне уявлення про кінцевий кори-
сний результат, якого планується досягти протягом пев-
ного часу за умови залучення певних ресурсів;
Інші терміни у цьому положенні вживаються у значеннях, 
визначених законодавством України.
1.3. Метою Конкурсу є  сприяння територіальним громадам 
сіл, селищ, міст та об’єднаним територіальним громадам 
області у розв’язанні місцевих проблем соціально-е-
кономічного характеру та стимулювання громадської 
активності, спрямованої на вирішення питань місцевого 
значення.
1.4. Основні завдання Конкурсу:
1) стимулювання діяльності громадських організацій, ор-
ганів самоорганізації населення, об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (далі – об’єднання), ініціатив-
них груп громадян шляхом надання фінансової підтримки 
для впровадження їхніх суспільних ініціатив;
2) поширення позитивного досвіду, набутого окремими 
громадами щодо розв’язання соціально-економічних 
проблем місцевого значення;
3) створення сприятливого клімату для внутрішнього ро-
звитку територіальних громад шляхом підвищення рівня 
їхньої самоорганізації;
4) об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування 
та громадськості для розв’язання соціально значущих 
проблем територіальних громад сіл, селищ, міст, об’єдна-
них територіальних громад.
1.5. Учасниками Конкурсу є сільські, селищні, міські, рай-
онні ради області, які подали у встановленому цим Поло-
женням порядку проект, погоджений рішенням відповід-
ної ради, та уклали договір з ініціаторами проекту на його 
реалізацію.
1.6. Ініціаторами проекту можуть бути органи самоор-
ганізації населення, громадські організації, об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, ініціативні гру-
пи громадян, які внесли проект на розгляд місцевої ради 
та взяли на себе зобов’язання залучити до його фінансу-
вання небюджетні кошти в обсязі не менше 5 % від  його 
загальної вартості.

ІІ. Умови фінансування проектів
2.1. Співфінансування реалізації проектів переможців 
Конкурсу за рахунок коштів обласного бюджету, передба-
чених на поточний бюджетний рік, здійснюється шляхом 
передачі їх у вигляді цільової субвенції районним, міським 
бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних гро-
мад на підставі розпорядження голови, прийнятого з ура-
хуванням рішення Конкурсного комітету про визначення 
переможців Конкурсу. 
2.2. Районні ради з метою забезпечення процесу фінан-
сування проектів-переможців Конкурсу здійснюють 
розподіл сум субвенції між сільськими, селищними і місь-
кими (міст районного значення) бюджетами згідно з  ре-
зультатами  Конкурсу.
2.3. Кошти субвенції зараховуються до відповідних бюд-
жетів і витрачаються відповідно до чинного бюджетного 
законодавства і рішень органів місцевого самоврядування 
за умови забезпечення повного співфінансування з інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством.
2.4. Реалізація проектів здійснюється на підставі дого-
ворів, що укладаються між відповідними органами місце-
вого самоврядування – учасниками Конкурсу та ініціато-
рами проектів.
2.5. Витрати, понесені учасниками Конкурсу та ініціато-
рами проектів до оприлюднення рішення Конкурсного 

комітету про визнання проекту переможцем Конкурсу, та 
витрати,  пов’язані зі збільшенням кошторисної вартості 
проекту в ході його реалізації (ураховуючи у тому числі 
рівень інфляції), не підлягають оплаті з обласного бюдже-
ту та здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів 
та/або ініціаторів проекту.
2.6. Майно, придбане в рамках реалізації проекту, є кому-
нальною власністю територіальних громад, зараховується 
на баланс відповідного органу місцевого самоврядування 
або комунального закладу, який знаходиться в оператив-
ному управлінні або господарському віданні органу місце-
вого самоврядування.
2.7. Моніторинг реалізації проектів здійснює управління 
з питань нормативно-правової роботи та децентралізації 
облдержадміністрації  (далі – Управління) на підставі ін-
формації, яку надають переможці Конкурсу до 05 числа 
кожного місяця упродовж терміну реалізації проекту. 
Управління узагальнює отриману інформацію та надає її 
Конкурсному комітету до 30 числа кожного місяця.
2.8. Упродовж одного місяця з дати завершення реаліза-
ції проекту учасник Конкурсу подає Управлінню звіт про 
результати реалізації проекту, а також фотознімки  або 
візуалізацію, виконану будь-яким іншим способом. Управ-
ління  не пізніше 15 днів з дати отримання звіту передає 
його Конкурсному комітету.
2.9. У разі зменшення вартості реалізованого проекту 
розраховується відсоток співфінансування за рахунок 
обласного бюджету (50 % від загальної суми проекту), а 
сума економії не підлягає перерозподілу та повертається 
до обласного бюджету.
2.10. Якщо переможець Конкурсу відмовився  або не 
розпочав  реалізацію проекту протягом двох місяців після 
перерахування субвенції відповідному міському, селищ-
ному, сільському бюджету, то кошти обласного бюджету, 
передбачені на співфінансування проекту, повертаються 
до обласного бюджету та перерозподіляються додатково 
іншим учасникам Конкурсу (які не були визнані перемож-
цями) на підставі рішення Конкурсного комітету та розпо-
рядження голови згідно з рейтингом оцінювання поданих 
проектів.
2.11. Загальний обсяг коштів, передбачених на співфінан-
сування проектів з обласного бюджету, визначається об-
ласним бюджетом на відповідний рік.
2.12. Гранична сума співфінансування окремого проекту з 
обласного бюджету становить 200 тис. грн та не переви-
щує 50 % від його загальної вартості.
2.13. Частка співфінансування проекту з районного, місь-
кого, селищного або сільського бюджету становить різ-
ницю між часткою фінансування з обласного бюджету та 
сумою коштів, які залучені ініціатором проекту.
2.14. Частка співфінансування проекту, яка забезпечується 
ініціатором проекту, має становити не менше 5 % від його 
загальної вартості та вноситься на спеціальний рахунок, 
відкритий органом місцевого самоврядування згідно з 
умовами укладеного договору з ініціатором проекту, з 
будь-яких джерел, не заборонених чинним законодав-
ством.
2.15. Реалізація проекту здійснюється упродовж бюджет-
ного року. Кошти, не використані протягом бюджетного 
року, повертаються до відповідного місцевого бюджету, 
ініціатору проекту або його партнеру-донору.
2.16. У рамках Конкурсу не фінансуються проекти, що пе-
редбачають:
1) спрямованість на політичну та виборчу діяльність;
2) одержання прибутку, матеріальної допомоги, заробіт-
ної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат 
ініціатором проекту, його представником, партнером чи 
іншими особами;
3) погашення боргових зобов’язань і матеріального збит-
ку;
4) витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних 
знаків;
5) придбання або ремонт техніки, яка належить ініціатору 
проекту або іншій особі приватного права;
6) видання авторських робіт, організацію і проведення 
персональних виставок;
7) видатки, пов’язані з поліпшенням стану об’єктів, які зна-
ходяться у приватній або державній власності.
2.17. Придбання товарів, робіт і послуг з метою реалізації 
проекту здійснюється відповідно до чинного законодав-
ства України.

ІІІ. Вимоги до проекту
3.1. Проект, який подається на Конкурс, має відповідати 
вимогам щодо змісту та оформлення, передбаченим цим 
Положенням.
3.2. Учасник Конкурсу у строки, визначені Конкурсним 
комітетом, подає секретаріату Конкурсного комітету такі 
документи:
1) проектну заявку за формою, визначеною цим Положен-
ням (додаток 1);
2) рішення районної, міської, сільської або селищної ради 
про погодження проекту та участь у його співфінансуванні;

3)  гарантійний лист ініціатора проекту та/або його партне-
ра-донора про участь у співфінансуванні проекту;
4) інформацію про партнера-донора у разі його залучення 
до фінансування проекту (додаток 2);
5) копію договору з партнером-донором щодо участі у 
реалізації проекту шляхом його спільного фінансування;
6)  кошторис витрат на реалізацію проекту.
3.3. Проект, складений українською мовою, подається у 
друкованому і електронному вигляді.
3.4. Додатково до документів, визначених пунктом 3.2 
цього Положення, учасник Конкурсу подає:
1) якщо ініціатором проекту є орган самоорганізації насе-
лення:
- копію протоколу зборів (конференції) про створення ор-
гану самоорганізації населення;
- копію положення про орган самоорганізації населення;
- копію рішення відповідної ради про надання дозволу на 
створення органу самоорганізації населення;
- копію рішення виконавчого комітету відповідної ради (у 
випадку легалізації органу самоорганізації населення як 
юридичної особи);
- копію документа, що підтверджує повноваження особи, 
яка представляє ініціатора проекту;
- копію паспорта громадянина України особи, уповнова-
женої представляти ініціатора проекту;
- згоду на обробку персональних даних;
2) якщо ініціатором проекту є громадська організація:
- інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань, що підтверджує факт державної реєстрації громад-
ської організації;
- копію статуту;
- копію документа, що підтверджує повноваження особи, 
яка представляє громадську організацію;
- копію паспорта громадянина України особи, уповнова-
женої представляти громадську організацію;
- згоду на обробку персональних даних;
3) якщо ініціатором проекту є об’єднання:
- інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 
що підтверджує факт державної реєстрації об’єднання;
- копію статуту;
- копію документа, що підтверджує повноваження особи, 
яка представляє об’єднання;
- копію паспорта громадянина України особи, уповнова-
женої  представляти об’єднання;
- згоду на обробку персональних даних;
4)  якщо ініціатором проекту є ініціативна група громадян:
- протокол зборів громадян про створення ініціативної 
групи, завірений керівником органу місцевого самовря-
дування, за місцем її створення із зазначенням особи, 
уповноваженої представляти цю групу, прізвищ, імен та 
по батькові кожного члена ініціативної групи (додаток 3);
- копію паспорта громадянина України особи, уповнова-
женої представляти ініціативну групу;
- згоду на обробку персональних даних;
5) у разі, якщо в рамках реалізації проекту планується 
поліпшення (вдосконалення, модернізація) стану об’єкта 
(майна), до проекту додаються фотознімки (візуалізація) 
наявного стану того об’єкта, який планується змінити або 
відремонтувати.
Якщо в рамках реалізації проекту планується видання 
брошур, бюлетенів, виготовлення конструкцій, пошив 
сценічних костюмів тощо, до конкурсної документації до-
дається макет (або опис), фото, малюнок, зразок виробу, 
який планується виготовити.
3.5. Обробка персональних даних ініціаторів проекту здій-
снюється за їх згодою відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних».
3.6. Не допускаються до участі в Конкурсі проекти у разі:
1) виявлення недостовірної інформації, яка міститься в до-
кументах, що подаються на Конкурс;
2) відкликання проекту учасником Конкурсу;
3) надходження проекту після закінчення встановленого 
строку для його  прийому;
4) надання проекту та інших документів (інформації), пе-
редбачених цим Положенням не у повному обсязі або 
якщо він не відповідає вимогам цього  Положення чи 
визначеним Конкурсним комітетом;
5) якщо ініціатор проекту не зареєстрований або не легалі-
зований у встановленому порядку на території відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць області (крім іні-
ціативних груп громадян);
6) виявлення у ініціатора проекту, його представника, 
представника учасника Конкурсу конфлікту інтересів від-
повідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
7) якщо ініціатор проекту, що є юридичною особою, зна-
ходиться у стані ліквідації чи реорганізації, або стосовно 
нього порушено процедуру банкрутства.
3.7. Проекти, що надійшли на Конкурс, не повертаються 
його учасникам та ініціаторам, не можуть бути передані 
третім особам і зберігаються в установленому порядку ор-
ганізатором Конкурсу протягом трьох років.

Завислі речовини мг/л 99,0
БСК5 мг/л 117,0

Азот амонійний мг/л 68,0
Фосфати мг/л 8,5

Завислі речовини мг/л 15,0

БСК5 мг/л 15,0

ХСК мг/л 80,0

Азот амонійний мг/л 1,0

Фосфати мг/л 3,1

Нітрити мг/л 2,2

Нітрати мг/л 30,0

Назва відходів Клас небезпеки відходів Млi, т/рік
Відходи ІІІ класу небезпеки ІІІ 60,225
Відходи IV класу небезпеки IV 211,745

Додаток 1
до Положення про обласний конкурс проектів міс-
цевого розвитку (підпункт 1 пункту 3.2  розділу ІІІ)

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ МІСТА (СЕЛА, СЕЛИЩА)____________
ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ: «____________________________________________________»

                                (назва проекту)

ЗРАЗОК
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТАБЛИЧКИ

Додаток 3
до Положення про обласний конкурс проектів місце-
вого розвитку (підпункт 4 пункту 3.4 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК

Додаток 4
до Положення про обласний конкурс проектів місце-
вого розвитку (пункт 7.1 розділу VIII

Додаток 2
до Положення про обласний конкурс проектів міс-
цевого розвитку (підпункт 4 пункту 3.2 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРА-ДОНОРА ПРОЕКТУ
______________________________________________________________________________________________

назва проекту

______________________________________________________________________________________________

№ __________________________________________ 

Заповнюється секретаріатом Конкурсного комітету

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

1. Назва проекту
2. Територіальне охоплення проекту (вказати назви сіл, селищ, міста, району)
3. Період виконання проекту з _______ до _______2018 р.

1.1. Загальна інформація про ініціатора проекту
1. Назва органу самоорганізації населення, громадської організації, ОСББ 
1.1. Керівник організації – ініціатора проекту (прізвище, ім’я, по батькові)
1.2. Поштова адреса
1.3. Телефон/факс/e-mail
2. Члени ініціативної групи (ПІБ, телефон): (до 3-х осіб із загального списку)
2.1. Особа, уповноважена представляти ініціативну групу
2.2.
2.3.

1.2. Фінансування проекту 
Назва джерела фінансування Сума, грн %

Кошти обласного бюджету 
Кошти районного бюджету
Кошти міського, селищного, сільського бюджету
Небюджетні кошти (вказати джерело)
ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ 100%

2.1. Короткий опис проекту (анотація)
Не більше 1 сторінки. В описі проекту необхідно розкрити такі питання: наявні проблеми в громаді, які потребують вирішення; 
в якій мірі проект сприятиме розвитку території; зв’язок проекту з попереднім досвідом вирішення проблеми чи іншими ініціа-
тивами щодо вирішення подібної проблеми; результати виконання проектів, які реалізовувалися у попередні роки, місцевих 
програм, у тому числі обласного конкурсу проектів місцевого розвитку

2.2. Цільові групи
Категорії населення, на задоволення потреб яких спрямовано проект; кількість населення, що отримає вигоди від успішної 
реалізації проекту

2.3. Мета і завдання проекту
Чітке формулювання мети проекту (1-2 речення). Мета має бути зорієнтована на забезпечення потреб цільової групи населен-
ня громади. Завдання проекту має містити результативні показники реалізації проекту 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту
При складанні плану-графіка дотримуватися тривалості проекту, зазначеної у пункті 4 розділу І цього Положення.  Вказуються 
конкретні заходи/роботи, що будуть виконані в рамках кожного окремого завдання з моменту початку реалізації міні-проекту 
після перемоги в конкурсі; не потрібно вказувати конкретні дати, лише слід зазначити конкретний період реалізації цього 
заходу («назва місяця початку», «назва місяця завершення» тощо)

№ з/п Завдання Заходи Тривалість виконання

1.
 1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.

2.5. Очікувані результати проекту
Зазначити: короткострокові результати реалізації проекту (кількісні та якісні показники, яких буде досягнуто на момент 
завершення виконання проекту); довгострокові результати, перспективи реалізації проекту

2.6. Життєздатність (сталість) проекту
Зазначити, як буде забезпечено дію проекту після його завершення, а саме: яку діяльність планується виконувати; як буде 
забезпечено  право власності на створені матеріальні цінності; як та за рахунок яких джерел буде забезпечено утримання та 
обслуговування об’єктів тощо. Чи планується залучення додаткових ресурсів/коштів?

Загальний бюджет проекту

№ 
з/п

Найменування заходів (згідно з пунктом 2.4 
розділу II цього Положення)

Сума витрат, грн

Джерела фінансування, грн

кошти обласної 
субвенції

бюджет ОМС
небюджетні 

кошти 

1.
2.
3.
…

РАЗОМ, у тому числі:
Видатки споживання:
Видатки розвитку:

Міський (селищний, сільський) голова   _________________________ (прізвище, ініціали)
Особа, уповноважена представляти ініціатора проекту  _________________________ (прізвище, ініціали)
Дата подання проектної заявки

«_____» ____________2018 року

Особа, уповноважена
представляти
ініціатора проекту              ___________________________________________              ______________________________________
                                                                                    (підпис)                                           (прізвище та ініціали)

1. Назва та ідентифікаційний номер юридичної особи (ПІБ для фізичної особи) 
відповідно до ЄДРПОУ

2. Юридична адреса (адреса місця проживання)
3. Електронна адреса
4. Телефон
5. ПІБ керівника (для юридичної особи)
6. Валовий прибуток (збиток) за 2017 рік
7. Чистий прибуток (збиток) за 2017 рік
8. Податкова заборгованість за результатами звіту за 2017 рік

Міський, сільський, селищний голова
_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.

Дата ___________________ № ____________ реєстрації

Всього присутніх _______________ осіб

Голова зборів ______________________________________________________________________________________________________________________________
(прізв ище, ім’я, по батькові)

Секретар зборів ____________________________________________________________________________________________________________________________
(прізв ище, ім’я, по батькові)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про створення ініціативної групи міста (села, селища) ___________________ із впровадження проекту «_______________________________________________».

                                                                                                                                                                                                                                   (назва проекту)

СЛУХАЛИ: ________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ВИСТУПИЛИ: _____________________________________________________________________________________________________________________________
(прізв ище, ім’я, по батькові)

ВИРІШИЛИ:

1. Створити ініціативну групу із впровадження проекту «_____________________________________________» у кількості ___ осіб (персональний склад додається).
(назва проекту)

2. Обрати головою ініціативної групи ___________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

3. Доручити члену ініціативної групи ___________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

підготувати перелік документів та матеріалів, необхідних для виконання проекту, скласти кошторис видатків.
 

4. Звернутися до жителів міста (села, селища), керівників підприємств, організацій з ініціативою стосовно впровадження та фінансування проекту.

5. Доручити голові ініціативної групи (у разі перемоги в конкурсі) ________________________________________________ укласти з міським (сільським, селищним)
                                          (прізвище та ініціали)

головою договір про співфінансування проекту «________________________________________________________________________________________________». 
                                                                                                                 (назва проекту)

Додаток: персональний склад ініціативної групи на __________________ арк.

Голова зборів           _______________________               ____________________________________________
                                                                   (підпис)                                                                                (прізвище та ініціали)

Секретар зборів       _______________________               ____________________________________________
                                                                   (підпис)                                                                                (прізвище та ініціали)

«________»_____________________________20_____ р.
(дата зборів)

__________________________________________________________________________________________________________ 
(назва об’єкта) 

 

реалізовано за результатами обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у 2018 році  

за ініціативою __________________________________________________ 


