
ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Положення про обласний конкурс
проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою приведення процедури проведення обласного конкурсу проєктів
розвитку територіальних громад Полтавської області у відповідність до нового
адміністративно-територіального устрою Полтавщини, на виконання Програми
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про обласний конкурс проєктів розвитку
територіальних громад Полтавської області у новій редакції
(додається на 5 аркушах).

2. Доручити голові Полтавської обласної ради оголосити обласний конкурс
проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області (далі – Конкурс),
затвердити новий склад ради Конкурсу та експертної групи відповідно до Положення
про обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області.

3. Доручити Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації щорічно при формуванні обласного бюджету на наступний бюджетний
рік передбачати видатки на фінансування Конкурсу.

4. Рішення пленарного засідання двадцять четвертої сесії сьомого скликання
від 14 лютого 2019 року № 1048 «Про затвердження нової редакції Положення про
обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області»
вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань бюджету та управлінням майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної ради
восьмого скликання

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс проєктів розвитку

територіальних громад Полтавської області

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Положенням регулюється процедура проведення обласного
конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області
(далі – Конкурс), розроблених органами місцевого самоврядування.

1.2. Метою Конкурсу є відбір проєктів розвитку територіальних громад,
спрямованих на підвищення спроможності органів місцевого самоврядування
Полтавської області, соціальної активності громадян у вирішенні актуальних
проблем розвитку територій, а також поширення позитивного досвіду, набутого
у процесі їх реалізації, фінансування яких передбачається за рахунок коштів
обласного бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.3. У Конкурсі беруть участь проєкти сільських, селищних, міських рад
Полтавської області.

1.4. Основні завдання Конкурсу:
− поліпшення співпраці обласної ради з територіальними громадами з

метою вивчення проблем розвитку територій та визначення шляхів їх
вирішення;

− розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у реалізації перспективних
проєктів розвитку територій;

− узагальнення та поширення позитивного досвіду громад щодо
розв’язання проблем місцевого розвитку, набутого в процесі реалізації
проєктів;

− підвищення рівня професійної компетентності представників органів
місцевого самоврядування з проєктної діяльності.

1.5. Основні напрями, за якими розробляються проєкти та подаються для
участі в Конкурсі, визначаються радою Конкурсу та зазначаються під час
офіційного оголошення Конкурсу в розпорядженні голови Полтавської
обласної ради.

1.6. Підготовка проєктів на Конкурс здійснюється згідно з вимогами,
викладеними у цьому Положенні та у Методичних рекомендаціях щодо
підготовки проєктів для участі в Конкурсі (далі – Методичні рекомендації), що
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затверджуються розпорядженням голови обласної ради та оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Для проведення Конкурсу розпорядженням голови Полтавської
обласної ради створюється рада Конкурсу.

2.2. Рада Конкурсу є органом, який здійснює загальне керівництво
організацією та проведенням Конкурсу. Головою ради Конкурсу є голова
Полтавської обласної ради.

2.2.1. До складу ради Конкурсу включаються депутати Полтавської
обласної ради (не менше половини складу ради Конкурсу), представники
структурних підрозділів Полтавської обласної державної адміністрації (за
згодою) та виконавчого апарату Полтавської обласної ради.

2.2.2. Персональний склад ради Конкурсу затверджується
розпорядженням голови Полтавської обласної ради.

2.2.3. Рада Конкурсу:
− контролює дотримання вимог цього Положення та Методичних

рекомендацій;
− визначає та рекомендує для наступного затвердження на сесії обласної

ради обсяги співфінансування з обласного бюджету проєктів-переможців
Конкурсу по кожній категорії учасників на кожен календарний рік;

− визначає переможців Конкурсу.
− розглядає звернення та скарги органів місцевого самоврядування з

питань, пов'язаних з реєстрацією учасників Конкурсу.
− інші завдання з метою координації функціонування Конкурсу.

2.2.4. Формою роботи ради Конкурсу є засідання, яке проводить її голова,
а в разі  його відсутності − заступник голови ради  Конкурсу. Засідання ради
Конкурсу є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

2.2.5. Рішення ради Конкурсу приймається більшістю голосів членів ради
Конкурсу, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом та є підставою
для оголошення результатів Конкурсу. У разі рівної кількості голосів «за» і
«проти» вирішальним є голос голови ради Конкурсу.

2.3. Визначений обсяг фінансування проєктів-переможців передбачається
у відповідному рішенні Полтавської обласної ради.

2.4. Координація роботи, організаційно-технічні заходи щодо підготовки
та проведення Конкурсу покладаються на виконавчий апарат Полтавської
обласної ради.

2.5. Порядок підготовки, реєстрації проєктів, поданих на Конкурс,
наведений у Методичних рекомендаціях.

2.6. Відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту
виконавчого апарату обласної ради надає методичну та консультативну
допомогу щодо організації, умов участі та порядку проведення Конкурсу.
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2.7. З метою забезпечення  кваліфікованої та об'єктивної експертизи
проєктів, поданих для участі у Конкурсі, створюється експертна група (у складі
представників виконавчого апарату обласної ради та структурних підрозділів
Полтавської обласної державної адміністрації), яка здійснює перевірку проєктів
на відповідність вимогам цього Положення та Методичним рекомендаціям. До
роботи експертної групи можуть залучатися незалежні експерти (за згодою) з
правом дорадчого голосу.

Проєкти, що підготовлені з порушенням вимог цього Положення та
Методичних рекомендацій, не допускаються на розгляд ради Конкурсу.

2.7.1. Персональний склад експертної групи затверджується
розпорядженням голови Полтавської обласної ради щорічно до 1 жовтня
поточного року.

2.7.2. Рішення експертної групи приймається більшістю голосів членів
експертної групи, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом, який
підписується головою експертної групи Конкурсу. Рішення експертної групи
Конкурсу мають інформаційний та рекомендаційний характер.

2.7.3. Члени експертної групи, що розглядають проєкти, повинні
дотримуватися принципів неупередженості та конфіденційності. У випадку
виникнення конфлікту інтересів член експертної групи зобов’язаний
повідомити виконавчий апарат Полтавської обласної ради про це та
відмовитися від участі в розгляді конкретного проєкту, якого стосується
конфлікт інтересів.

III. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСУ

3.1. Підставою для проведення Конкурсу є розпорядження голови
Полтавської обласної ради. Офіційне повідомлення про оголошення Конкурсу
публікується на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради.

3.2. Подання проєктів на Конкурс здійснюється упродовж терміну,
визначеного розпорядженням голови обласної ради.

3.3. Розробка проєктів, що подаються на Конкурс, здійснюється
сільськими, селищними, міськими радами (далі – учасники Конкурсу).
Учасники Конкурсу мають право залучати до розробки проєктів незалежні
громадські, наукові, консультативні організації та установи.

3.4. Кінцевим строком подання в обласну раду проєктів для участі у
Конкурсі є 1 жовтня поточного року включно. Учасники Конкурсу, відповідно
до чинного законодавства, несуть відповідальність за достовірність інформації,
що міститься у поданих документах.

3.5. Протягом 45 календарних днів експертна група розглядає подані
проєкти та готує рекомендаційні висновки для ради Конкурсу, що
оформляються відповідним протоколом.

3.6. Презентація проєктів, допущених до Конкурсу, відбувається публічно
на засіданні ради Конкурсу за участі представників ЗМІ, керівників органів
місцевого самоврядування та/або  керівників проєктів, що подали проєкт (для
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спільних проєктів – за участі керівника органу місцевого самоврядування,
визначеного учасниками Конкурсу відповідальним за подання спільного
проєкту).

3.7. Рішення ради Конкурсу є підставою для оголошення результатів
Конкурсу.

3.8. Інформація про результати Конкурсу оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Полтавської обласної ради.

IV. КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ

4.1. Перша категорія − проєкти сільських, селищних, міських рад. Друга
категорія – спільні проєкти, що реалізуються органами місцевого
самоврядування − суб’єктами співробітництва.

4.2. Від кожного учасника Конкурсу приймається лише один проєкт.
4.3. Органи місцевого самоврядування, що подають спільний проєкт

розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст вважаються учасниками
Конкурсу (суб’єктами співробітництва). Учасники Конкурсу визначають орган
місцевого самоврядування, відповідальний за подання спільного проєкту, про
що зазначається у протоколі про спільні наміри реалізації проєкту.

4.4. Учасники Конкурсу − суб’єкти співробітництва одночасно з участю в
спільному проєкті (друга категорія) не можуть бути подавачем іншого проєкту
в першій категорії. Фінансовими джерелами співробітництва територіальних
громад сіл, селищ та міст Полтавської області можуть бути як державний та/або
місцеві бюджети, так і кошти міжнародних організацій та фондів.

V. УМОВИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Видатки обласного бюджету на 1 проєкт складають до 50 % від його
очікуваної загальної вартості.

5.2. Обов’язковою умовою є співфінансування проєктів-переможців
Конкурсу з бюджетів органів місцевого самоврядування відповідно до поданого
пакету документів до проєкту.

Крім того, обов’язковою є участь у числі партнерських організацій
інститутів громадянського суспільства (громадської організації, асоціації,
благодійної організації, професійної спілки, творчої спілки, організації
роботодавців, іншого непідприємницького товариства чи установи,
легалізованої відповідно до законодавства України).

5.3. За інших рівних умов перевага надається проєктам, де більшою є
фінансова участь учасників Конкурсу та партнерських організацій.

5.4. Кошти обласного бюджету виділяються одночасно або після
виділення коштів бюджетів органів місцевого самоврядування відповідно до
проєкту.
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5.5. Відповідні обсяги співфінансування з обласного бюджету та
бюджетів органів місцевого самоврядування передбачаються на наступний рік
після конкурсного.

VI. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

6.1. Основним завданням моніторингу реалізації проєктів-переможців
Конкурсу є сприяння ефективному та результативному використанню коштів
обласного бюджету.

6.2. Здійснення моніторингу реалізованих проєктів-переможців Конкурсу
покладається на виконавчий апарат Полтавської обласної ради.

6.3. Моніторинг здійснюється на основі інформації про виконання
проєкту-переможця Конкурсу, порядок надання якої наведений у Методичних
рекомендаціях.

6.4. Органи місцевого самоврядування щороку надають відділу
інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради звіт про результати впровадження проєкту, форма та порядок
надання якого наведений у Методичних рекомендаціях. Кінцевий строк
подання такої інформації – 01 березня кожного року, що настає за звітнім.

6.5. Результати моніторингу реалізації проєктів-переможців Конкурсу
враховуються експертною групою та радою Конкурсу щорічно під час
проведення Конкурсу на наступний рік в обов’язковому порядку.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради Т. ПАУТОВА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про затвердження нової редакції Положення

про обласний конкурс проєктів розвитку
територіальних громад Полтавської області»

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення
є нормативно-правовим актом.

Мета: приведення процедури проведення обласного конкурсу проєктів розвитку
територіальних громад Полтавської області у відповідність до нового
адміністративно-територіального устрою Полтавщини.

1. Підстава розроблення проєкту рішення

Підставою розроблення проєкту рішення «Про затвердження нової
редакції Положення про обласний конкурс проєктів розвитку територіальних
громад Полтавської області» є необхідність приведення нормативно-правових
актів, що регулюють процедуру проведення щорічного обласного конкурсу
проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області (далі – Конкурс)
до нового адміністративно-територіального устрою Полтавської області.

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Необхідність прийняття рішення обумовлена потребою в оголошенні у
травні 2021 року початку Конкурсу.

3. Суть проєкту рішення

Проєкт рішення передбачає зміну категорій учасників, зокрема, замість
трьох категорій учасників Конкурсу пропонується дві: I категорія – проєкти
сільських, селищних, міських рад Полтавської області, II категорія – спільні
проєкти органів місцевого самоврядування з метою стимулювання і підтримки
міжмуніципального співробітництва територіальних громад Полтавщини.

4. Правові аспекти

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки,
затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії восьмого скликання
від 29 грудня 2020 року № 58.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту рішення не потребує витрат з обласного бюджету.
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6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін

Проєкт рішення не потребує з’ясувань.

7. Громадське обговорення

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.

8. Запобігання корупції

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.

9. Прогноз результатів

Виконання рішення дозволить оновити Методичні рекомендації щодо
підготовки проєктів для участі в обласному конкурсі проєктів розвитку
територіальних громад Полтавської області, затверджені розпорядженням
голови Полтавської обласної ради від 28.02.20219 року № 29; після чого
дозволить оголосити Конкурс 2021 року в установленому порядку.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради Т. ПАУТОВА


