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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ 
РОБОТИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

«ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО  
КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

На виконання Регіональної цільової програми з під-
тримки місцевого самоврядування та створення спро-
можних об’єднаних територіальних громад у Луганській 
області на 2017-2019 роки, затвердженої розпорядженням 
голови облдержадміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації від 18.05.2017 № 308 та 
відповідно до Положення про обласний конкурс проек-
тів місцевого розвитку, затвердженого розпорядженням 
голови облдержадміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації від 20.06.2017 № 408, за-
реєстрованим у Головному територіальному управлінні 
юстиції у Луганській області 07.07.2017 № 83/1683 (далі 
– Положення) Радою обласного конкурсу проектів міс-
цевого розвитку (далі – Рада конкурсу), було оголошено 
конкурс проектів місцевого розвитку (протокол засідан-
ня Ради конкурсу від 02.08.2017 № 1). 

У газеті «Вісник Луганщини» від 09.08.2017 № 23 (29) та 
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації опубліковано 
оголошення про проведення конкурсу проектів місцевого 
розвитку, відповідно до якого проекти подаються протягом 
30 робочих днів від дати опублікування оголошення.

Протягом визначеного в оголошенні строку для участі в 
обласному конкурсі проектів місцевого розвитку подано 49 
проектів.  

18.10.2017 Радою конкурсу сформовано рейтинг проектів 
місцевого розвитку та з урахуванням розміру фінансування 
на їх реалізацію визначено переможців – перші 36 проектів 
за рейтингом.

Розпорядженням голови облдержадміністрації – керівни-
ка обласної  військово-цивільної адміністрації від 25.10.2017 
№ 766 затверджено перелік переможців обласного конкурсу 
проектів місцевого розвитку:

ПЕРЕЛІК ПЕРЕМОЖЦІВ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 
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Повідомлення про результати конкурсу та проект примірного договору між облдержадміністрацією та органом місцевого 
самоврядування буде надіслано Радою обласного конкурсу проектів місцевого розвитку усім органам місцевого самовряду-
вання, проекти яких визначено переможцями».

Начальник управління                                В.М.ЛАЗНІКОВ


