
Чому обласний конкурс проектів 
місцевого розвитку на 
Львівщині є успішним

СОБКО ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

Заступник керуючого справами обласної ради – начальник 
відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та 

зовнішньоекономічних зв’язків ЛОР



Конкурс у 2017 році

Міськими, сільськими, 
селищними радами, ОТГ та 
структурними підрозділами 
райдержадміністрацій 

 Ініціативними групами, 
громадськими організаціями, 
благодійними фондами та ОСББ 

232

387

Переможцями стало 619 мікропроектів

Загальна вартість проектів-переможців – 145,9 млн грн
-69,8 млн грн – кошти обласного бюджету
-52,3 млн грн – кошти місцевих бюджетів
-23,8 млн грн – небюджетні кошти

Зареєстровано 1300 мікропроектів

На

сьогодні

Роботи завершено - 480 проеків

З обласного бюджету спрямовано – 56,5 млн грн 



Чіткі умови конкурсу

Прозорий механізм проведення конкурсного відбору

Навчання та інформування громадськості щодо участі 
в конкурсі

Онлайн-прийом заявок 

Незалежна експертна оцінка

Відкритий доступ до інформації та візуалізація 
проектів

Основні фактори успішності



• Повний супровід 
Програми

• Головний 
розпорядник 
коштів

• Здійснює 
незалежну 
експертну оцінку 
проектів

• Здійснює
організаційно-
технічні заходи з
проведення Конкурсу
та приймає відповідні
рішення

Конкурсна 

рада

Експертна 

комісія

Секретаріат 

Конкурсної 

ради

Департамент 

фінансів 

ЛОДА

Забезпечення проведення Конкурсу



До складу входять: депутати 

ЛОР, представники 

виконавчого апарату ЛОР, 

представники ОДА, 

представники громадських 

організацій (персональний 

склад затверджується 

розпорядженням голови ЛОР) 

Щороку затверджує: 

Пріоритети Конкурсу

Граничну вартість субвенції 

обласного бюджету та загальну 

вартість мікропроекту

Приймає рішення про оголошення 

Конкурсу

Затверджує склад Експертної комісії, 

що здійснює оцінку мікропроектів

Конкурсна рада

Здійснює організаційно-технічні заходи з проведення Конкурсу та приймає 
відповідні рішення



Експертна комісія

Здійснює незалежну експертну оцінку проектів

Щороку на сайті ЛОР оголошується набір до складу 
Експертної комісії за встановленими вимогами

Відбувається публічний розгляд резюме та 
заслуховування претендентів окремою комісією з 
попереднього відбору експертів

За результатами розгляду комісія формує 
рекомендації Конкурсній раді щодо складу 
Експертної комісії



• Щороку 
затверджується під 

час прийняття 
обласного бюджету

Бюджет 
Програми

• 50% -кошти обласного 
бюджету

• 50% - залучені кошти 
Конкурсанта (кошти місцевих 
бюджетів та небюджетні 
кошти)

• мінімум 5% - невід'ємна 
складова в залучених 
Конкурсантом коштах у вигляді 
небюджетного внеску 
(фінансовий внесок, 
нефінансовий внесок, кошти 
спонсорів)

Умови 
співфінансування

• Загальна вартість проекту 

не більше 400 тис. грн
• Максимальна вартість 

субвенції з обласного 

бюджету – 200 тис. грн

Граничні 
вартості

Фінансування



Механізм проведення Конкурсу

Оголошення на 

сайті ЛОР про 

початок Конкурсу

Реєстрація заявок 
на онлайн-
платформі

Розпорядження 
голови ЛОДА про 
розподіл коштів 

обласного бюджету

Оцінка поданих 
мікропроектів
незалежною 

Експертною комісією

Оголошення 
потенційних 
переможців

Оголошення 
переможців 

Конкурсу

Потенційні 
переможці 

подають рішення 
сесій місцевих рад 

про 
співфінансування

за рахунок 
бюджетних коштів

Реалізація проекту
(за необхідності розробка ПКД та 

отримання експертних звітів, необхідних 
дозволів, оголошення конкурсу на 
платформі PROZORRO, підписання 
відповідних угод, першочергове 

спрямування небюджетного внеску, коштів 
базових бюджетів та обласного)



Візуалізація проектів



Дякуємо за увагу!!!


