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Додаток 3 

 до протоколу засідання  

Конкурсної ради від 21.01.2016 №1 

 

Тимчасове Положення про проведення у 2016 році обласного 

конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області 
 

На виконання п. 2 рішення Львівської обласної ради від 12.01.2016 № 52 

"Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів 

місцевого розвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки" (далі – 

Програма) Конкурсна рада вирішила затвердити тимчасове Положення про 

проведення у 2016 році обласного конкурсу мікропроектів місцевого 

розвитку у Львівській області, а саме: 
 

1. Конкурс оголошується з “08” лютого 2016  року. Кінцевий термін 

подання заявок на участь у ньому – 04 березня 2016 року. 

2. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його 

проведення розміщуються на веб-сайтах Львівської обласної ради та 

Львівської обласної державної адміністрації. 

3. Конкурсна рада організовує та забезпечує проведення семінарів із 

менеджменту проектів для конкурсантів за тематикою, необхідною для 

якісної підготовки і впровадження мікропроектів, за участі професійних 

експертів. 

4. Конкурсанти в термін, до 04 березня 2016 року подають до Львівської 

обласної ради заявку за встановленим зразком та відповідні додатки за 

адресою, вказаною в офіційному повідомленні. 

5. Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, 

громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні 

ради, а також ради  об’єднаних територіальних громад, міські ради (далі – 

Конкурсанти). 

6. Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного 

бюджету є власний внесок Конкурсанта: залучення до бюджету мікропроекту 

коштів місцевих бюджетів  та коштів з інших джерел, не заборонених 

законодавством України,  у тому числі  власний внесок Конкурсанта, що 

може бути у вигляді нефінансового внеску: робота, матеріали (зразок Акта 

про нефінансовий внесок у рамках мікропроекту міститься в додатку 10 до 

Програми). Обсяг залучених Конкурсантом коштів має бути не меншим від 

суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету. Невід'ємна 
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складова в залучених Конкурсантом коштах – фінансовий внесок 

територіальної громади в сумі  5 % від вартості проекту.  

7. Конкурсанти повинні надати гарантії (рішення сесії) щодо 

забезпечення фінансування власного внеску до мікропроекту за рахунок 

коштів місцевих бюджетів (районного, об’єднаної територіальної громади, 

міського, селищного, сільського), спонсорських коштів, власного 

нефінансового внеску Конкурсанта у вигляді робіт та матеріалів. 

8. Мікропроект має бути реалізованим упродовж поточного бюджетного 

року, на який передбачаються кошти обласного бюджету для виконання 

Програми. 

9. До участі в Конкурсі не допускаються мікропроекти  в таких 

випадках: 

- Конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням 

про Конкурс;  

- Конкурсант подав офіційний лист про відкликання мікропроекту; 

- Конкурсант знаходиться в стадії реорганізації чи ліквідації. 

10. Не фінансуються мікропроекти, які передбачають: 

- отримання заробітної плати, винагороди та інших 

компенсаційних виплат Конкурсантам; 

- погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків; 

- купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків; 

- купівлю і ремонт техніки для ініціативних груп, громадян; 

- випуск авторських робіт, організацію та проведення 

персональних виставок; 

- спрямування на політичну та виборчу діяльність; 

- отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги; 

- фінансування об'єктів, які перебувають у державній чи приватній 

власності. 

11. Конкурсна рада організовує та забезпечує, за участі професійних 

експертів,  проведення для Конкурсантів семінарів із менеджменту проектів – 

за тематикою, необхідною для якісної підготовки і впровадження 

мікропроектів. 

12. Конкурсанти подають на адресу Конкурсної ради офіційну заявку 

встановленого зразка (додаток 3 до Програми) та інші необхідні матеріали 

(перелік визначено в додатку 4 до Програми). 

13. Конкурсанти подають заявки в електронному та паперовому 

варіантах за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. Титульна сторінка 

завіряється підписом та печаткою уповноваженої особи, обов'язково 
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визначається повна назва і місцезнаходження Конкурсанта. Опис заявки  

також подається додатково в електронній формі (компакт-диск, флеш-

накопи́чувач). 

14. Реєстрація заявок, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється у 

відділі е-урядування та документообігу (каб. 321) та паралельно у відділі з 

питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної 

допомоги та зовнішньоекономічних зв'язків Львівської обласної ради 

(каб. 341). Приймання заявок на участь у Конкурсі розпочинається з 08.02. по 

04.03.2016 року. 

15. Конкурсанти, відповідно до чинного законодавства, несуть 

відповідальність за достовірність інформації та документів, які вони 

подають. 

16. Конкурс проводиться у два етапи. 

На першому етапі заявки на участь у Конкурсі розглядаються на 

відповідність за формальними ознаками (Конкурсною радою приймається 

рішення щодо відповідності документів, поданих Конкурсантом, умовам 

участі в Конкурсі) та передаються Експертній комісії для проведення оцінки 

проектів. За перевірку заявок на відповідність за формальними ознаками 

відповідає відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, 

міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків 

Львівської обласної ради. 

17. Відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної 

технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної 

ради впродовж 5-ти календарних днів після завершення терміну реєстрації 

забезпечує опрацювання поданих заявок та скеровує заявникам інформацію 

про відмову в реєстрації, а також подає Конкурсній раді аналітичну 

інформацію щодо отриманих проектних пропозицій. 

18.  Підставою для відмови в реєстрації претендента як потенційного 

учасника Конкурсу може бути: 

- невідповідність заявника вимогам пункту 1 розділу V Програми; 

- невідповідність змісту проекту визначеним Конкурсною радою 

пріоритетним напрямам; 

- невідповідність поданого запиту вимогам, зазначеним у пунктах 5, 6 

та 7 розділу V Програми; 

- недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих 

документів; 



 4 

- виявлення недостовірної інформації про діяльність громадської 

організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян та їх 

неспроможність реалізувати мікропроект; 

- подання проектної заявки щодо об’єкта, який зазначено в іншій, уже 

зареєстрованій проектній заявці; 

- наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення Конкурсу. 

19. У разі відмови в реєстрації заявки, Конкурсант упродовж двох днів 

має право звернутися з оскарженням до Конкурсної ради та подати 

вдосконалений варіант заявки. 

20. На другому етапі  відбувається незалежна експертна оцінка заявок 

та формування рейтингу. 

Експертна комісія здійснює оцінку проектних пропозицій упродовж 

строку, встановленого Конкурсною радою (не більше 20-ти днів). 

Пропонується – з 14.03.2016 по 04.04.2016 включно. 

21. За результатами експертних оцінок (сформованого рейтингу) 

Конкурсна рада визначає переможців до 15 квітня 2016 року. 

22. Рішення Конкурсної ради, яке приймається на підставі рейтингу 

мікропроектів, оформляється протоколом та є підставою для оголошення 

результатів Конкурсу. 

23. У випадку вибуття з числа переможців Конкурсу окремих 

мікропроектів, до числа переможців автоматично зараховуються наступні за 

рейтингом мікропроекти, відповідно до обсягу фінансування Програми на 

поточний рік. 

24. У випадку надлишку коштів обласного бюджету за підсумками 

проведення Конкурсу по певних, затверджених на 2016 рік пріоритетах, 

Конкурсній раді здійснити відповідний перерозподіл між іншими 

пріоритетами, згідно рейтингів. 

25. Фінансування мікропроектів здійснюється згідно з помісячним 

розписом асигнувань, із врахуванням фактичних надходжень до обласного 

бюджету».  

26. Районні державні адміністрації, виконкоми міст (обласного 

значення), об’єднані територіальні громади здійснюють контроль за станом 

співфінансування і спрямовують кошти обласного бюджету на фінансування 

мікропроектів пропорційно після проведення видатків на цю мету з місцевих 

бюджетів і коштів громадян 

27. Інші питання, пов'язані з реалізацією Програми регламентуються 

рішенням сесії Львівської обласної ради від 12.01.2016 № 52. 


