
Про хід реалізації обласного 
конкурсу мікропроектів

місцевого розвитку у 2017 році
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Секретаріат Конкурсної ради - Відділ з питань реалізації проектів 

місцевого розвитку,  МТД та зовнішньоекономічних зв’язків



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 - 535 проектів

З обласного бюджету спрямовано – 61,2 млн грн 



станом на 01.12.17

 ПЕРЕДБАЧЕНО

69,8 млн грн

 ПРОФІНАНСОВАНО 

61,2 млн грн

 КАСОВІ ВИДАТКИ 

54,5 млн грн

передбачено профінансовано касові видатки 

64,7

56,9

50,55,1 4,3 4,0

млн. грн

Субвенція містам, районам ОТГ

Виконання

87,6 %

Фінансування з обласного бюджету



Реалізація Програми мікропроектів станом на 01.12.2017 (за територіями)

Територія
Проекти -

переможці

Роботи 

тривають

Завершені 

проекти
% завершених

Роботи не 

розпочато

м. Самбір 4 0 4 100 0

Миколаївський район 23 0 23 100 0

м. Стрий 2 0 2 100 0

м. Моршин 3 0 3 100 0

Дрогобицький район 11 0 11 100 0

Буський район 6 0 6 100 0

Жидачівський район 10 0 10 100 0

м. Червоноград 27 0 27 100 0

Золочівський район 18 0 18 100 0

Стрийський район 31 1 30 97 0

Яворівський район 27 1 26 96 0

Сокальський район 50 3 47 94 0

Радехівський район 14 1 13 93 0

Бродівський район 24 2 22 92 0

Самбірський район 35 3 32 91 0

Перемишлянський район 10 1 9 90 0

Городоцький район 43 5 38 88 0

Турківський район 17 2 15 88 0

м. Дрогобич 31 4 27 87 0

Жовківський район 27 4 23 85 0

м. Борислав 5 1 4 80 0

Пустомитівський район 17 4 13 76 0

Старосамбірський район 54 11 41 76 2

м. Трускавець 4 1 3 75 0

Сколівський район 29 6 21 72 2

Кам'янка-Бузький район 22 8 14 64 0

м. Львів 24 10 14 58 0

Мостиський район 12 5 6 50 1

м. Новий Розділ 1 1 0 0 0

Міста та райони

581 проект

Роботи не розпочато  5

Завершені проекти  502

Роботи тривають 74 



Територія
Проекти -

переможці

Роботи 

тривають

Завершені 

проекти

% 

завершених 

Роботи не 

розпочато

Шегинівська ОТГ 4 0 4 100 0

Дублянська ОТГ 1 0 1 100 0

Судововишнянська ОТГ 1 0 1 100 0

Новокалинівська ОТГ 3 0 3 100 0

Вільшаницька ОТГ 3 0 3 100 0

Бісковицька ОТГ 3 0 3 100 0

Нижанковицька ОТГ 2 0 2 100 0

Ходорівська ОТГ 9 0 9 100 0

Гніздичівська ОТГ 1 0 1 100 0

Тростянецька ОТГ 1 0 1 100 0

Мостиська ОТГ 7 2 5 71 0

Давидівська ОТГ 1 1 0 0 0

Міженецька ОТГ 2 2 0 0 0

Реалізація Програми мікропроектів станом на 01.12.2017 (за територіями)

ОТГ

38 проектів

Завершені проекти  33

Роботи тривають 5



Не розпочато роботи

№ 

з/п
Назва мікропроекту Стан реалізації проекту 

Передбачено з 

обласного 

бюджету

Мостиський район 1 проект 145,500

1

Капітальний ремонт районного Народного дому 

м.Мостиська Мостиського району Львівської

області

Проблеми з коштами у 

районному бюджеті
145,000

Сколівський район 2 проекти 399,476

2
Реконструкція будівлі Народного дому у селі

Задільське Сколівського району Львівської області

Не підписано трансфертну

угоду з районною радою 
199,945

3

Реконструкція будівлі бібліотеки з пристосуванням 

горища під офісні приміщення без зміни 

конфігурації даху у селі Задільське Сколівського

району Львівської області

Не підписано трансфертну

угоду з районною радою
199,531

Старосамбірський район 2 проекти 152,000

4
Капітальний ремонт будівлі малої "Просвіти" в м. 

Старий Самбір Львівської області

Роботи не розпочато, 

проблемні питання з 

формою власності

85,000

5

Капітальний ремонт будівлі громади по вул. 

Л.Українки, 10 в м. Старий Самбір Львівської

області

Роботи не розпочато, 

проблемні питання з 

формою власності

67,000

5 проектів

696,5 тис. грн



Візуалізація проектів



До кінця поточного року Конкурсант ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВСТАНОВИТИ на об’єкті інформаційну табличку визначеного взірця 



Про проведення обласного 
конкурсу проектів місцевого 

розвитку на 2018 рік

2
Секретаріат Конкурсної ради - Відділ з питань реалізації проектів 

місцевого розвитку,  МТД та зовнішньоекономічних зв’язків



Учасники Конкурсу

Органи 

самоорганізації 

населення

громадські організації благодійні фонди

ініціативні групи

міські, селищні, 

сільські ради, а також 

ради об’єднаних 

територіальних громад 

(ОТГ)

відповідні структурні 

підрозділи районних 

державних адміністрацій та 

міських рад (з огляду на те, 

що об'єкт перебуває у 

спільній власності 

територіальних громад 

району)

Програма проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській 
області затверджена рішення Львівської обласної ради від 25.10.17 №542



Забезпечення проведення Конкурсу

• 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



• Щороку 
затверджується під 

час прийняття 
обласного бюджету

• На 2018 планується 
100 млн грн 

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



Вивчити правила та умови 
Конкурсу (рішення сесії ЛОР  

від 25.10.17 №542, рішення КР)

Визначити проблеми у 
відповідності до 
встановлених КР 

пріоритетів

Підготувати кошторис 
проекту

(обов’язкове залучення 
ліцензійної організації для 

складання кошторисної 
документації. Загальна 

вартість проекту не 
повинна перевищувати 

400 тис. грн)

Скласти бюджет проекту із 
забезпеченням необхідного 

співфінансування

(у разі наявності коштів 
фізичних осіб і спонсорських  

- акумулювати кошти на 
рахунках в банку та взяти 

відповідні виписки, 
нефінансовий внесок –

оформити у вигляді акту 
відповідно до Додатку 9)

Підготувати опис проекту 
відповідно до встановленої 

форми (Додаток 3.1 до 
Програми)

Підготувати інші 
необхідні документи 

відповідно до п. 3 Розділу 
VI та Додатку 4 Програми

Загальний опис 
проекту та всі 

необхідні документи 
відсканувати одним

PDF файлом

Зареєструватись
на онлан-

платформі ЛОР

Як підготувати і подати проект на Конкурс

Врахувавши, що на 

один об’єкт можна

подати максимально 2 

проекти, з яких:1 –на 

капітальні роботи

2 –й – на придбання

обладнання та 

інвентарю



 документи, що підтверджують співфінансування проекту з боку Конкурсанта, а саме:

 за наявності фінансового внеску (кошти фізичних осіб та спонсорів) - належно завірені 

виписки з фінансових установ про наявність небюджетних коштів Конкурсанта;

 за наявності нефінансового внеску - належно оформлений акт про нефінансовий 

внесок (додаток 9), що складається на підставі кошторисної документації; 

 рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів 

(у розрізі конкретних об'єктів) подаються Конкурсантами в секретаріат (відповідно до 

реєстраційного номера заявки) в термін визначений Конкурсною радою (не у момент 

реєстрації);

 документи, що обґрунтовують видатки в рамках проекту (локальні та зведені 

кошториси, розроблені та завірені в установленому законодавством порядку, 

комерційні пропозиції, розрахунки тощо);

 довідка від балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна;  

 фото об’єкта в електронному вигляді;

 інші необхідні матеріали, перелік яких зазначено в додатку 4 Програми

Перелік документів, що обов’язково додаються до заявки



Загальний опис проекту (додаток 3.1) та визначені вище документи Конкурсант прикріпляє до 
реєстраційної картки одним сканованим PDF файлом.

4. Для органів місцевого 

самоврядування:

- рішення органу місцевого

самоврядування про участь у проекті та

персональний склад учасників реалізації

проекту.

1. Для органів самоорганізації населення:

- копію протоколу зборів (конференції) мешканців

адміністративно-територіального утворення про

створення органу самоорганізації населення;

- копію рішення виконавчого комітету відповідної

ради (у випадку легалізації органу самоорганізації як

юридичної особи);

2.  Для громадських організацій, 

благодійних фондів:

- копію свідоцтва про державну

реєстрацію.

3. Для ініціативних груп громадян:

- копію протоколу створення ініціативної групи,

завірену керівником органу місцевого самоврядування

за місцем створення ініціативної групи;

- персональний склад членів ініціативної групи із

зазначенням прізвища, імені, по батькові, року

народження та місця проживання особи.

Перелік додаткових документів



Реєстраційна картка проекту

 Реєстрація заявок за 

посиланням 

registration.oblrada.lviv.ua

 З 11.12.17 до 02.02.18 

включно



Таблиця оцінювання. Що змінилось:

Зменшено 

відсоткові 

діапазони

Зменшено вагу 

небюджетного 

внеску

Внесено

додатковий 

критерій

Змінено 

критерій

Розділ 
Макс. 

34 бали 

1. Актуальність проекту  6 

Наскільки значущим є вирішення проблеми для мешканців громади, 

району 
3 

Якою мірою проект сприяє місцевому розвитку (об’єднаної громади, 

району) 
3 

2. Опис, мета та завдання проекту 6 

Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проекту проблема – мета 

– завдання – заходи 
3 

Детальність та якість опису заходів проекту 3 

3. Розвитковість та очікувані результати проекту 9 

Наскільки проект є розвитковим та креативним 3 

Конкретність і чіткість очікуваних результатів  3 

Затратність результатів (вартість виготовлення одиниці продукту чи 

надання послуги) 
3 

4. Кількість додатково залучених небюджетних коштів Конкурсанта* 

12 
Співвідношення додатково 

залучених коштів конкурсанта до 

загального бюджету проекту 

Небюджетний внесок Конкурсанта 

Внесок громади 

(кошти фіз. осіб,  

робота, матеріали) 

Кошти спонсора, 

донора 

Більше 5% до 10% включно 1 1 2 

Більше 10% до 15% включно 2 2 4 

Більше 15% до 20% включно 3 3 6 

Більше 20% до 25% включно 4 4 8 

Більше 25 до 30 % включно 5 5 10 

Більше 30 % 6 6 12 

*Внесок громади у розмірі 5% не береться до уваги, оскільки цей внесок – 

обов’язкова умова участі в Конкурсі 

5. Врахування індексу податкоспроможності адміністративно-

територіальної одиниці залежно від місця розташування об'єкта (станом 

на перше січня року, що передує плановому) 

1 

Від 0 до 0,5 включно 1 

Більше 0,5 до 0,9 включно 0,5 

Більше 0,9 0 

 



ПРІОРИТЕТИ 2018 РІК

1. Школи
будівництво, 

капітальний ремонт, 

реконструкція, а також 

придбання обладнання 

та інвентарю

3. Охорона здоров’я
(районні та міські комунальні 

лікарні, центри первинної 

медико-санітарної допомоги, 

амбулаторії сімейної медицини, 

ФАПи) – будівництво, 

капітальний ремонт, 

реконструкція будівель, а також 

придбання обладнання та 

інвентарю

4. Культура
(народні доми, будинки 

культури, бібліотеки, музеї, 

початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади 

(ПСМНЗ) та мистецькі школи) –

будівництво, капітальний 

ремонт, реконструкція, а також 

придбання обладнання, 

інвентарю та сценічних 

костюмів

5. Вуличне освітлення
будівництво, капітальний 

ремонт, реконструкція 

вуличного освітлення  доріг 

та пішохідних доріжок

6. Екологічні 

пріоритети
(парки, сквери, водойми, 

місця відпочинку, що

відносяться до природно-

заповідного фонду) –

будівництво, капітальний 

ремонт, реконструкція, 

облаштування, благоустрій

7. Інші пріоритети
(об'єкти комунальної 

власності на базовому рівні, 

що не підпадають під 

визначені Конкурсною 

радою пріоритети) –

будівництво, капітальний 

ремонт, реконструкція, 

придбання обладнання та 

інвентарю. 

2. Заклади 

дошкільної освіти
будівництво, 

капітальний ремонт, 

реконструкція, а також 

придбання обладнання 

та інвентарю



11.12.17-29.12.17

Проведення семінарів

11.12.17-02.02.18

Прийом заявок на 
участь в Конкурсі та 
резюме до складу 
Експертної комісії

05.02.18-09.02.18

Опрацювання  заявок

до 16.02.18

Затвердження заявок 
та складу експертної 

комісії

19.02.18-19.03.18

Оцінювання заявок

до 21.03.18

Затвердження 
потенційних 
переможців

до 11.04.18

Надання потенційними 
переможцями рішень 

сесій про 
співфінансування

до 13.04.18

Затвердження 
переможців конкурсу

до 30.04.18

Розпорядження 
голови ЛОДА про 
розподіл субвенції

Дорожня карта Конкурсу на 2018 рік



Дякую за увагу!!!


