
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Про проведення обласного конкурсу 
мікропроектів місцевого розвитку 

на 2017 рік

Відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, 
МТД та зовнішньоекономічних зв’язків ЛОР



Реалізація мікропроектів у поточному році

У 2016 році реалізовується 
691 мікропроект

передбачено профінансовано касові видатки 

53,9

43,6 
(80%)

33,8 
(77,5%)

Кошти обласного бюджету 
(млн грн)

Тривають 
роботи

202 (29%)

Вже завершено 
роботи

482 (70%)

Не 
розпочато 

роботи

8 (1%)



Не розпочато роботи - 8 мікропроектів
№ 

з/п
Назва мікропроекту Заявник

Загальна вартість 

проекту, тис. 

гривень

Кошти обласного 

бюджету
Причини

Усього 1007,927 392,091

1
Будівництво дитячого майданчика для всебічного розвитку дітей по вул. 

В.Великого, 1 у м. Мостиська
Мостиська міська рада 290,000 100,000 

Замовнику не видають декларація на 

початок робіт через відсутність дозволу 

на земельну ділянку

2

Реконструкція комплексу плавального  басейну школи під дошкільний 

навчальний заклад і плавальний басейн ім. Андрея Шептицького. 

Придбання обладнання довгострокового користування для облаштування  

приміщень харчоблоку ДНЗ у с. Домажир Яворівського району

Відділ освіти  Яворівської 

районної державної 

адміністрації 

298,258 100,000 Триває закупівля через ПРОЗОРО

Мікропроекти, які включено до числа переможців за рішенням Конкурсної ради 30.09.16

3

Капітальний ремонт приміщень народного дому в с.Зарічне Жидачівського

району Львівської області по заміні віконних та дверних блоків на 

металопластикові

Зарічненська сільська 

рада
110,000 45,000

Прийнято рішення сільської ради по 

внесенню змін до бюджету в частині 

співфінансування мікропроекту

4

Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на 

енергозберігаючі в Сарнівській ЗОШ І-ІІ ст. Яворівського району 

Львівської області

Відділ освіти  Яворівської  

районної державної 

адміністрації

59,178 26,653 Подано на Prozorro

5

Капітальний ремонт системи опалення для забезпечення оптимального 

температурного режиму в Порічанському НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ" 

Яворівського району Львівської області

Відділ освіти Яворівської 

районної державної 

адміністрації 

34,325 15,877 Пошук підрядника

6
Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту с. Городиславичі

Пустомитівського району Львівської області

Ініціативна група с. 

Городиславичі
150,078 75,0390

Не буде реалізовано

Необхідність коригування ПКД

(лист Пустомитівської ЦРЛ від 24.10.16 

№1946)

7
Заміна віконних та дверних блоків у Народному домі с. Хоробрів

Сокальського району Львівської області

Хоробрівська сільська 

рада
47,056 20,006

Проект реалізовано за рахунок коштів 

державної субвенції на соціально-

економічний розвиток

( лист Сокальської районної ради від 

27.10.16 №1192/01-17)

8
Заміна віконних блоків у Народному домі с. Бояничі Сокальського району 

Львівської області
Опільська сільська рада 19,033 9,516

Проект реалізовано за рахунок коштів 

державної субвенції на соціально-

економічний розвиток

(відповідно до лист Сокальської районної 

ради від 24.10.16 №1155/01-17)



1. «Освітня галузь» (середні та позашкільні навчальні заклади) – реконструкція, 
капітальний ремонт, енергозбереження, придбання обладнання та інвентаря

2. «ДНЗ» – реконструкція, капітальний ремонт, енергозбереження, придбання 
обладнання та інвентаря

3. «Заклади охорони здоров’я» (Лікарні (центральні міські, міські, центральні 
районні, районні), ФАПи, амбулаторії сімейної медицини, центри первинної медико-санітарної 
допомоги) – реконструкція, капітальний ремонт, енергозбереження, придбання обладнання

4. «Народні доми» – реконструкція, капітальний ремонт та енергозбереження

5. «Вуличне освітлення» – будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт 

6. «Інші пріоритети» (проекти, що не дублюються діючими обласними 
програмами)

ПРІОРИТЕТИ
Конкурс мікропроектів на 2017 рік



Гранична 

вартість 

мікропроекту

Гранична сума 
субвенції з 
обласного 
бюджету

300 тис. грн

Конкурс мікропроектів на 2017 рік

2016 рік 2017 рік

400 тис. грн

100 тис. грн 200 тис. грн



ГРАФІК проведення семінарів 

Перелік районів Місце проведення Дата, час проведення

м. Самбір, Самбірський район,

Старосамбірський район, Турківський район

Старосамбірська районна рада
м. Старий Самбір, 

вул. Лева Галицького, 40

9 листопада 2016 року 
12:00 год. 

Сесійна зала районної ради

м. Дрогобич, м. Борислав, м. Трускавець,

Дрогобицький район

Дрогобицька районна рада
м. Дрогобич

вул.22 січня, 37

11 листопада 2016 року 
12:00 год. 

Сесійна зала районної ради

м. Стрий, м. Моршин,

Стрийський район, Сколівський район

Стрийська районна рада
м. Стрий,

вул.С.Бандери,28

15 листопада 2016 року 
12:00 год. 

Сесійна зала районної ради

Миколаївський район, м. Новий Розділ

Жидачівський район

Миколаївська районна рада
м. Миколаїв,

вул. В. Великого,6

16 листопада 2016 року
12:00 год.

Сесійна зала районної ради

Кам’янка-Бузький район, Радехівський район 

Буський район

Кам’янка-Бузька районна рада
м. Кам’янка-Бузька, 

вул. Незалежності, 27

17 листопада 2016 року
12:00 год.

Сесійна зала районної ради

Бродівський район, 

Золочівський район, Перемишлянський район

Золочівська районна рада
м. Золочів,

вул. Тернопільська, 3

18 листопада 2016 року
12:00 год.

Сесійна зала районної ради

Пустомитівський район
Пустомитівська районна рада

м. Пустомити,
вул. М. Грушевського, 35

22 листопада 2016 року 
12:00 год. 

Сесійна зала районної ради

Мостиський район, Городоцький район
Мостиська районна рада

м. Мостиська,
вул. Грушевського,22

23 листопада 2016 року
12:00 год.

Сесійна зала районної ради

Яворівський район
Яворівська районна рада

м. Яворів
вул. Івана Франка, 8

24 листопада 2016 року
12:00 год. 

Сесійна зала районної ради

Жовківський район 
Жовківська районна рада

м. Жовква, 
вул. Львівська,40

25 листопада 2016 року
12:00 год. 

Сесійна зала районної ради

Сокальський район, м. Червоноград
Сокальська районна рада

м. Сокаль,
вул. Шептицького,26

29 листопада 2016 року
12:00 год. 

Сесійна зала районної ради

м. Львів
(в т. ч. м. Винники, смт. Брюховичі, смт. Рудно)

Львівська обласна рада
м. Львів, 

вул. Винниченка, 18, 

30 листопада 2016 року
10:00 год.

Мала сесійна рада



Реєстрація мікропроектів
на 2017 рік 

з 1 до 30 грудня 2016

На сайті Львівської обласної 
ради за посиланням 

http://registration.oblrada.lviv.ua/

Прийом заявок до складу 
Експертної комісії 

3 20 листопада до 30 
грудня 2016 

Резюме та мотиваційні листи 
приймаються за адресою

вул. Винниченка, 18, каб. 341 
або електронною поштою 

microproekt@gmail.com

Конкурс мікропроектів на 2017 рік

ПРИЙОМ ЗАЯВОК

mailto:microproekt@gmail.com


ОСНОВНІ АКЦЕНТИ

Електронний формат подання документів

Оцінювання мікропроектів

Умови підтвердження співфінансування

Механізм апеляції

Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого 
розвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки у новій редакції

(рішення Львівської обласної ради від 25.10.16 №270) 



Реєстраційна картка 

мікропроекту  

  

Назва проекту (згідно ПКД) 
 

Назва пріоритету Назва заявника 

Тип заявника 

 

Адреса об'єкта, що подається на конкурс 

Район  Місто/село Вулиця Номер 

 
 
 
ПІБ керівника проекту Місце праці Адреса, для 

листування 
 

Номер телефону керівника 

проекту 

E-mail керівника проекту ПІБ Керівника 

організації 

 

Короткий опис мікропроекту (мета, завдання, бюджет) 
 

Мета 

 

 
 

 
Завдання 

 
Бюджет 
 

Загальний 

бюджет Обласний Районний Базовий ОТГ 
Небюджетний внесок конкурсанта  

Кошти громади 
Спонсорські 

кошти 

Нефінансо-

вий внесок 

 

      

         

         

 

***Обов'язковою умовою при подачі реєстраційної картки є долучення до неї скан 

копії зведеного або локального кошторису мікропроекту 

Електронний формат подання документів

Заповнення 
реєстраційної 

картки 
встановленого 
зразка на сайті 

ЛОР

Прикріпення до 
неї відсканованих
у встановленому 

форматі всіх 
необхідних 
документів

Реєстрація 
мікропроекта
(присвоєння 

реєстраційного 
номера)



Оцінка здійснюється за 
пріоритетами

Мінімум 3 експерти 
оцінюють всі мікропроекти
в межах одного пріоритету 

Додатково залучені небюджетні 
кошти оцінюються автоматично 

на основі таблиці оцінювання

Оцінювання мікропроектів



4. Кількість додатково залучених коштів конкурсанта 15

Співвідношення додатково залучених 

небюджетних коштів конкурсанта до 

загального бюджету проекту

Небюджетний внесок 

конкурсанта

Фінансовий

внесок

Кошти 

спонсорів

Нефінансовий 

внесок

Від 6% до 16% включно 1,5 1,0 0,5 3

Від 17% до 27% включно 3,0 2,0 1,0 6

Від 28% до 38% включно 4,5 3,0 1,5 9

Від 39% до 49% включно 6,0 4,0 2,0 12

Більше 50% 7,5 5,0 2,5 15

*Не бюджетний внесок конкурсанта у розмірі 5% не береться до уваги, оскільки цей внесок – обов’язкова умова участі в Конкурсі

Оцінювання мікропроектів



У випадку не надання Конкурсантом рішення сесій місцевих 
рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих 

бюджетів (в розрізі конкретних об'єктів) до 20 березня 
відповідний мікропроект автоматично вибуває з числа 

учасників Конкурсу.

Умови підтвердження співфінансування

Підтвердження 
співфінансування за рахунок 

небюджетних коштів 
подається                                       

на момент реєстрації заявки 

Підтвердження 
співфінансування за рахунок 

бюджетних коштів 
подається                                        

до 20 березня



Конкурсант може подати 
апеляційну заяву у 5 – ти 

денний термін з дня 
офіційного 

оприлюднення 
результатів

Конкурсна рада розглядає заяви 
протягом місяця з часу їх реєстрації

Розгляд апеляційних заяв 
здійснюється на засіданні Конкурсної 

ради із обов'язковим залученням 
Конкурсанта і групи експертів, що 
здійснювала оцінку мікропроекту

За результатами розгляду 
Конкурсна рада приймає 

рішення щодо 
задоволення чи 

відхилення апеляційної 
заяви 

У разі задоволення 
апеляційної заяви 

відповідні мікропроекти 
скеровуються на 

переоцінку

Механізм апеляції



1. Визначити найбільш актуальну проблему в громаді в межах пріоритетів затверджених Конкурсною радою.
2. Скласти кошторис робіт ( із обов’язковим залученням ліцензійної організації). Максимальна вартість мікропроекту

не повинна перевищувати 400 тис грн .
3. Розподілити видатки за джерелами фінансування (районний бюджет, місцеві бюджети, небюджетні внески). При 

цьому необхідно враховувати наступне:
- мінімум 5% від загальної вартості проекту має складати небюджетний внесок конкурсанта (кошти фізичних осіб, 

спонсорів, нефінансовий внесок – робота, матеріали);
- субвенція з обласного бюджету становить до 50% загальної вартості проекту та не більше ніж – 200 тис. грн .

4. У разі якщо заявниками виступають органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди, 
ініціативні групи – залучитись підтримкою місцевої влади.

5.     З 1 до 30 грудня 2016 року необхідно заповнити електронну форму заявки на сайті обласної ради за посиланням 
http://registration.oblrada.lviv.ua/ . До заявки обов’язково прикріпити скан-копії підтверджуючих документів щодо 
небюджетного внеску конкурсанта (виписки з фінансових установ, УВАГА!!! – гарантійні листи від спонсорів до уваги не 
беруться) та скан-копії кошторисної документації. Після цього проект буде розглядатись на відповідність за 
формальними ознаками. За результатами розгляду конкурсант отримує на свою електронну адресу підтвердження 
реєстрації/ не реєстрації.
4. Протягом січня 2017 року проекти оцінюватиме Експертна комісія.
5. За підсумками роботи Експертної комісії формується рейтинг мікропроектів та затверджується на Конкурсній раді.
6. Потенційні переможці зобов’язані до 20 березня 2017 року подати рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо 

виділення коштів з місцевих бюджетів у розрізі конкретних об'єктів.
7. У випадку ненадання Конкурсантом рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих 

бюджетів (у розрізі конкретних об'єктів) до 20 березня відповідний мікропроект автоматично вибуває з числа 
учасників Конкурсу.

8. До кінця квітня Конкурсна рада затверджує ПЕРЕЛІК ПЕРЕМОЖЦІВ конкурсу мікропроектів 2017 року.

Загальні рекомендації

http://registration.oblrada.lviv.ua/

