КОНКУРС ПРОЄКТІВ
місцевих ініціатив 2022

УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ

●

бюджет напряму “Конкурс
місцевих ініціатив” – 66 млн грн

●
●

БЮДЖЕТ
НАПРЯМУ

●
●
●
●

кошти обласного бюджету ≤ 50%;
кошти місцевих бюджетів та
небюджетний внесок ≥ 50%;
небюджетний внесок ≥ 5%
нефінансовий внесок - скасовано(!)

●

нижня гранична вартість проєкту –
200 тис. грн(!);
верхня – не обмежується;
максимальна сума субвенції з
обласного бюджету ≤ 750 тис. грн

●

УМОВИ СПІВФІНАНСУВАННЯ

ЗАЯВНИКИ

●
●
●
●
●

ВАРТІСТЬ
ПРОЄКТУ

органи самоорганізації
населення;
ОСББ;
громадські організації;
благодійні фонди;
ініціативні групи;
сільські, селищні, міські ради

УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ
Не фінансуються проєкти, які передбачають:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

реалізацію визначених у проєкті заходів, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів різних рівнів у
рамках втілення державних, регіональних і галузевих програм і проєктів;
отримання заробітної плати, винагород та інших компенсаційних виплат Конкурсантам;
погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;
купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;
купівлю і ремонт техніки для особистих потреб громадських організацій, фізичних осіб, ОСББ та
органів самоорганізації населення;
проведення будівельних робіт у приміщеннях, у яких здійснюється статутна діяльність недержавних
організацій;
випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних в спрямування на політичну та
виборчу діяльність;
отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги;
виконання робіт на об'єктах, які перебувають у приватній власності (окрім ОСББ)

ПРІОРИТЕТИ КОНКУРСУ 2022
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ:
будівництво, капітальний ремонт,
реконструкція, а також придбання обладнання, інвентаря та
предметів довгострокового користування

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:
будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також
придбання обладнання, інвентаря та предметів
довгострокового користування (в тому числі ЦДЮТ)

ОБЛАСНІ ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ, НЕКОМЕРЦІЙНІ
ПІДПРИЄМСТВА ЛОР ТА ЗАКЛАДИ ПРОФТЕХОСВІТИ:
будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій
територій, а також придбання обладнання, інвентаря та
предметів довгострокового користування

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: будівництво, капітальний ремонт,
реконструкція, а також придбання обладнання, інвентаря і
предметів довгострокового користування (в тому числі
придбання автотранспорту)

КУЛЬТУРА: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція,
а також придбання обладнання, інвентаря та предметів
довгострокового користування

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ТУРИЗМ:
ремонтно-реставраційні роботи будівель, будівництво,
капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, придбання
обладнання, інвентаря та предметів довгострокового
користування для об’єктів туристичної інфраструктури
тощо
БЕЗПЕКА: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція
вуличного освітлення, тротуарів, пішохідних переходів,
доріжок і проїздів, зупинок громадського транспорту (в тому
числі придбання), придбання і встановлення камер
відеоспостереження, систем протипожежного захисту тощо
МОЛОДЬ ТА СПОРТ: будівництво, капітальний ремонт,
реконструкція спортивних та спортивно-ігрових
майданчиків, стадіонів, ДЮСШ (в тому числі придбання
обладнання, інвентаря і предметів довгострокового
користування), підтримка молодіжних центрів і організацій
тощо

ІНШЕ: (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком
ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою
пріоритети), в тому числі будівництво, капітальний ремонт,
реконструкція, придбання обладнання, інвентаря та предметів
довгострокового користування, облаштування об’єктів ПЗФ,
підтримка аграрного та сільськогосподарського розвитку тощо

ЯК ПІДГОТУВАТИ І ПОДАТИ ЗАЯВКУ
Нормативно-правова база:
рішення обласної ради від 23 грудня 2021 року №320 «Про
внесення змін до Комплексної програми регіонального розвитку
на 2021 – 2025 роки»
рішення Конкурсної ради від 30 грудня 2021 року з реалізації
Комплексної програми регіонального розвитку на 2021 – 2025
роки (протокол №9)

Визначити проблему* у
відповідності до
пріоритетів

1
Ознайомитися із
умовами Конкурсу

2

3
Скласти бюджет проєкту
(п.2 розділ V Програми)
та підготувати кошторис і
комерційну пропозицію**

Підготувати опис проєкту
(додаток 2) та інші
необхідні документи***
(п.4 розділ VІ Програми)

4

5
Зареєструватися на
онлайн-платформі ЛОР

*На один об’єкт (юридична особа та її структурний підрозділ) можна подати максимально 2 проєкти, з яких:1 – на капітальні роботи 2 –й – на придбання
обладнання та інвентаря
**Обов’язкове залучення ліцензійної організації для складання кошторисної документації; комерційна пропозиція повинна бути з відповідними реквізитами
та завірена виробником / постачальником
***Загальний опис проєкту та всі необхідні документи відсканувати одним PDF-файлом

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
Основні документи

документи, що підтверджують співфінансування проєкту з боку Конкурсанта, а саме:
- за наявності фінансового внеску (кошти фізичних осіб та спонсорів) – належно засвідчені виписки з
фінансових установ про наявність небюджетних коштів Конкурсанта або юридичні зобов’язання від спонсора
щодо виділення коштів у вигляді угоди про співпрацю з чітко зазначеною назвою проєкту та сумою коштів;
- рішення місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об'єктів)
подають Конкурсанти до секретаріатів (відповідно до реєстраційного номера заявки) у термін, визначений
Конкурсною радою.
документи, що обґрунтовують видатки в рамках проєкту (зведені та локальні кошториси, розроблені та
засвідчені в установленому законодавством порядку, комерційні пропозиції, розрахунки тощо);
довідка від балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна;
фото об’єкта в електронному вигляді

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
Додаткові документи залежно від категорій заявників

для органів самоорганізації населення: копія протоколу зборів (конференції) жителів адміністративно-територіального
утворення про створення органу самоорганізації населення та копія рішення виконавчого комітету відповідної ради (у
разі легалізації органу самоорганізації як юридичної особи);
для громадських організацій, благодійних фондів та ОСББ: копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписку з
ЄДР та протокол зборів мешканців ОСББ щодо участі в конкурсі;
для ініціативних груп громадян: копія протоколу створення ініціативної групи, засвідчена органом місцевого
самоврядування за місцем створення ініціативної групи та персональний склад членів ініціативної групи із зазначенням
прізвища, імені, по батькові, року народження та місця проживання особи;
для органів місцевого самоврядування: рішення такого органу про участь у конкурсі;
для проєктів, підготовлених відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»: копія договору
про співробітництво територіальних громад, зареєстрованого у встановленому порядку

РЕЄСТРАЦІЯ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМІ

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ
після розгляду заявок на відповідність за формальними
ознаками на електронну пошту* заявника буде надіслано
повідомлення про реєстрацію (присвоєння реєстраційного
номера), необхідність доопрацювання або відхилення заявки
ВІДПРАВЛЕННЯ НА ДООПРАЦЮВАННЯ
у разі відсутності повного пакету документів чи неналежного його
оформлення буде надіслано перелік зауважень. Після усунення
недоліків необхідно повторно зареєструвати заявку, але не
пізніше останнього дня встановленої дати завершення реєстрації
ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВКИ
у разі невідповідності умовам та вимогам конкурсу заявка буде
відхилена

*ВАЖЛИВО! Під час заповнення даних на платформі вказувати
діючу електронну адресу відповідальної за реалізацію проєкту
особи

Реєстрація заявок на сайті
Львівської обласної ради
за посиланням:
registration.lvivoblrada.gov.ua
З 8.00 год. 04.01.2022
до 18.00 год. 21.02.2022

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТІВ
Критерії оцінювання
1. Актуальність проєкту
1.1 Наскільки значущим є вирішення проблеми для жителів громади,
району
1.2 Якою мірою проєкт сприяє соціально-економічному розвитку
(територіальної громади, району)
2. Опис, мета та завдання проєкту
2.1 Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проєкту: проблема –
мета – завдання – заходи
2.2 Детальність та якість опису заходів проєкту
3. Розвитковість та очікувані результати проєкту
3.1 Наскільки проєкт є розвитковим та комплексним
3.2 Конкретність і чіткість очікуваних результатів
3.3 Затратність результатів (вартість виготовлення одиниці продукту чи
надання послуги)
4. Кількість додатково залучених небюджетних коштів
Конкурсанта (кошти фізичних осіб, спонсорів)
Більше 5% до 7% включно
Більше 7% до 9% включно
Більше 9% до 10 % включно
Більше 10 %

Макс.
59
балів
10
5
5
10
5
5
15
5
5
5
12
3
6
9
12

5. Врахування індексу податкоспроможності адміністративнотериторіальної одиниці залежно від місця розташування об'єкта
(станом на перше січня року, що передує плановому)

12

Від 0 до 0,3 включно
Більше 0,3 до 0,5 включно
Більше 0,5 до 0,7 включно
Більше 0,7 до 0,9 включно
Більше 0,9

12
9
6
3
0

Внесок громади у розмірі 5% не береться до уваги,
оскільки цей внесок – обов’язкова умова участі в
конкурсі (!)

КОНТАКТНІ ДАНІ

ВІДДІЛ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
вул. Винниченка, 18, каб. 341
2 999 808
microproekt@gmail.com

