№402 ПРО ЗАПОЧАТКУВАННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ
ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО
НЬОГО

У К Р А Ї НА
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
XI сесії VII скликання

03.03.2017 № 402
Про започаткування проведення
обласного конкурсу проектів розвитку
територіальних громад сіл, селищ, міст
Херсонської області та затвердження
Положення про нього
З метою стимулювання ефективного розвитку територіальних громад
сіл, селищ, міст Херсонської області та в цілому економіки області,
активізації інвестиційної діяльності, відповідно до статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Започаткувати з 2017 року проведення обласного конкурсу проектів
розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.
2. Затвердити Положення про обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної
ради.
Голова обласної ради

В.М.Мангер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення XI сесії Херсонської
обласної ради VІІ скликання від
03.03.2017 № 402 (зі змінами,
внесеними рішенням XV сесії
Херсонської обласної ради VІІ
скликання від 10.11.2017 № 645)
ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад
сіл, селищ, міст Херсонської області
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Положенням визначається процедура проведення обласного
конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст
Херсонської області (далі – конкурс), розроблених органами місцевого
самоврядування.
1.2. Метою конкурсу є відбір проектів розвитку територіальних громад
сіл, селищ, міст Херсонської області (далі – проекти), спрямованих на
підвищення активності територіальних громад та органів місцевого
самоврядування у розв’язанні актуальних проблем розвитку територій,
поширення позитивного досвіду органів місцевого самоврядування, набутого
у процесі реалізації програм і проектів, фінансування яких передбачається за
рахунок коштів обласного бюджету, відповідних місцевих бюджетів, а також
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
1.3. У конкурсі беруть участь проекти сільських, селищних, міських рад
міст районного та обласного значення, районних рад, об’єднаних
територіальних громад, а також спільні проекти територіальних громад сіл,
селищ, міст, районних рад та об’єднаних територіальних громад Херсонської
області.
1.4. Основні завдання конкурсу:
- поліпшення взаємодії Херсонської обласної ради з територіальними
громадами з метою вивчення проблем розвитку територій та визначення
шляхів їх вирішення;
- забезпечення ефективної співпраці органів місцевого самоврядування,
громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у напрямку
реалізації перспективних проектів розвитку територій;
- узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи органів
місцевого самоврядування, спрямованого на розв’язання проблем, що
виникають у розвитку територіальних громад;
- удосконалення інформаційної політики в питаннях розвитку місцевого
самоврядування.
1.5. Підготовка проектів на конкурс здійснюється у відповідності з
положеннями, викладеними у методичних рекомендаціях для учасників
конкурсу, що затверджуються розпорядженням голови Херсонської обласної
ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради.

3

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. З метою забезпечення належного проведення конкурсу
розпорядженням голови Херсонської обласної ради створюється рада
конкурсу, яка здійснює загальне керівництво цією роботою.
2.2. Головою ради конкурсу є голова Херсонської обласної ради.
2.3. До ради конкурсу входять депутати Херсонської обласної ради (не
менше половини загального складу), представники місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських обʼєднань
(за згодою).
2.4. Персональний склад ради конкурсу затверджується розпорядженням
голови Херсонської обласної ради.
2.5. Рада конкурсу виконує такі основні функції:
- визначає напрямки, за якими планується розробляти проекти, та подає
їх голові Херсонської обласної ради для затвердження в установленому
порядку;
- ініціює перед головою Херсонської обласної ради питання щодо
оголошення конкурсу;
- розробляє та затверджує план проведення конкурсу;
- контролює дотримання учасниками вимог цього Положення та плану
проведення конкурсу;
- визначає та рекомендує для затвердження на сесії Херсонської
обласної ради обсяги фінансування проектів-переможців конкурсу за рахунок
коштів обласного бюджету;
- подає голові Херсонської обласної ради пропозиції щодо створення
експертної групи та її персонального складу для затвердження відповідним
розпорядженням;
- проводить конкурс;
- визначає переможців конкурсу.
2.6. Рішення ради конкурсу приймається більшістю голосів членів ради
конкурсу та оформлюється протоколом. У разі рівної кількості голосів «за» і
«проти», вирішальним є голос голови ради конкурсу.
2.7. Обсяг фінансування проектів-переможців передбачається у
відповідному рішенні Херсонської обласної ради.
2.8. Координація роботи та організаційно-технічні заходи щодо
підготовки і проведення конкурсу покладаються на відділ соціальноекономічного розвитку та бюджету управління розвитку об’єктів спільної
власності територіальних громад області виконавчого апарату Херсонської
обласної ради (далі – відділ).
2.9. Відділ у рамках організаційного супроводу конкурсу здійснює
наступні заходи:
2.9.1. Проводить реєстрацію проектів, поданих на конкурс, згідно з
методичними рекомендаціями для учасників конкурсу, зазначеними у
пункті 1.6 цього Положення.
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2.9.2. Надає роз’яснення, консультації щодо організації, умов участі в
конкурсі та порядку його проведення.
2.10. Для експертної оцінки проектів, за пропозицією ради конкурсу,
відповідним розпорядженням голови Херсонської обласної ради створюється
експертна група (у складі депутатів обласної ради, фахівців виконавчого
апарату обласної ради та структурних підрозділів облдержадміністрації – за їх
згодою), яка визначає проекти, що допускаються на розгляд ради конкурсу.
Персональний склад експертної групи затверджується розпорядженням
голови Херсонської обласної ради щороку до 01 жовтня поточного року.
2.11. Експертна група:
2.11.1. Проводить перевірку проектів на відповідність вимогам цього
Положення та методичним рекомендаціям.
2.11.2. Не допускає на розгляд ради конкурсу проекти, які підготовлені з
порушенням вимог цього Положення та методичних рекомендацій.
2.12. У ході відбору проектів рада конкурсу враховує:
- соціальну значимість проекту;
- наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та
досвід органів місцевого самоврядування з цих питань;
- наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації
відповідного проекту, фінансово-економічних показників, які повинні бути
досягнуті шляхом реалізації проекту;
- обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту.
3. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСУ
3.1. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження голови
Херсонської обласної ради в якому зазначаються, визначені радою конкурсу
напрямки . Офіційне повідомлення про оголошення конкурсу публікується на
офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради.
3.2. Розробка проектів, що подаються на конкурс, здійснюється
сільськими, селищними, міськими радами міст районного та обласного
значення, районними радами, які мають право залучати до цієї роботи
незалежні громадські, наукові, консультативні організації.
3.3. Кінцевим строком подання до Херсонської обласної ради проектів
для участі у конкурсі є 01 вересня поточного року включно.
3.4. Протягом 45 календарних днів експертна група готує висновки для
ради конкурсу.
3.5. Презентація проектів на засіданні ради конкурсу відбувається
публічно, за участю розробників проектів та представників засобів масової
інформації.
3.6. Рішення ради конкурсу є підставою для оголошення результатів
конкурсу.
3.7. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради.
4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
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4.1. Учасники конкурсу розподіляються за чотирма категоріями:
перша – проекти сільських рад;
друга – проекти селищних рад та міських рад міст районного значення;
третя – проекти районних рад, міських рад міст обласного значення та
об’єднаних територіальних громад;
четверта – спільні проекти територіальних громад сіл, селищ, міст,
районних рад та об’єднаних територіальних громад.
4.2. Від кожного учасника конкурсу приймається лише один проект.
5. УМОВИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Передбачення коштів на реалізацію проекту здійснюється в
обласному та відповідних місцевих бюджетах на умовах співфінансування.
5.2. Обсяги співфінансування проектів-переможців конкурсу з обласного
бюджету по категоріях учасників на кожен конкурсний рік визначає рада
конкурсу.
Відповідна інформація вказується у розпорядженні голови Херсонської
обласної ради про оголошення конкурсу.
5.3. Видатки обласного бюджету складають не більше 50% від вартості
проекту.
5.4. Умови та джерела фінансування» викласти в наступній редакції:
«Обов’язковою умовою є співфінансування проектів з відповідних місцевих
бюджетів (бюджетів об’єднаних територіальних громад) та участь у якості
партнерів реалізації проекту громадських об’єднань, зареєстрованих в
установленому чинним законодавством в Україні порядку, юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб. Участь партнерів у
співфінансуванні проекту повинна складати не менше 5% від вартості
проекту.
5.5. За інших рівних умов перевага надається проектам, де більшою є
фінансова участь учасників конкурсу та партнерських організацій.
5.6. Кошти обласного бюджету виділяються одночасно або після
виділення коштів місцевих бюджетів та партнерських організацій.
5.7. Відповідні обсяги співфінансування з обласного та місцевих
бюджетів передбачаються на наступний рік після конкурсного.
6. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
6.1. Моніторинг виконання проектів-переможців конкурсу покладається
на управління розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад
області виконавчого апарату Херсонської обласної ради.
6.2. Моніторинг здійснюється на підставі інформації про виконання
проекту-переможця конкурсу, порядок надання якої зазначається у
відповідних методичних рекомендаціях для учасників конкурсу.
Голова обласної ради

В.М.Мангер
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