
 ПРОЕКТ 
 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

 
 

Відповідно до пункту 48 статті 2, статті 101 Бюджетного кодексу 
України, статей 43, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року №1 
(зі змінами та доповненнями), пункту 8 рішення обласної ради від 21.12.2017 
№25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік", з метою 
сприяння територіальним громадам увирішенні місцевих проблем, створення 
умов для їх сталого розвитку обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 

1. Затвердити Порядок  надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад Миколаївської області. 
 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 
бюджету, фінансів та інвестицій. 

 
 
 
 
 

Голова обласної ради           В.В. Москаленко 
 

Про Порядок надання субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Миколаївської 
області 

 
чергова сесія 
сьомого скликання 



ПРОЕКТ 
Додатоку №1 

ФОРМА  
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок 

коштів субвенції  обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади Миколаївської області 
 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 

1. Зміст проектної заявки с. 

2. Загальна характеристика проектної заявки с. 

3. Проект с. 

3.1. Анотація проекту с. 

3.2. Детальний опис проекту с. 

 опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с. 

 мета та завдання проекту с. 

 основні заходи проекту с. 

 план-графік реалізації заходів проекту с. 

 очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту с. 

4. Бюджет проекту с. 

4.1. Загальний бюджет проекту с. 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с. 

4.3. Очікувані джерела фінансування с. 

4.4. Розрахунок вартості проекту с. 

5. Інформація про учасників реалізації проекту с. 

6. Додатки (за потреби) с. 

 



2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 
 

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об’єднаної територіальної громади Миколаївської області 
(далі - проект) 

 

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, 
селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) 

 

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного 
розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням 
дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого 
плану), якому відповідає проект 

 

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку 
надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад Миколаївської області, 
затвердженого рішенням обласної ради від _______ 2018 року 
№________ 

 

Мета та завдання проекту  
Кількість населення, на яке поширюватиметься проект  
Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))  
Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів 
субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаної 
територіальної громади (далі - субвенція), тис. грн 

 

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого 
бюджету, тис. грн 

 

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект  
Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника  
Телефон, факс, e-mail заявника  
Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за 
реалізацію проекту 

 

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію 
проекту 

 

Посада керівника заявника ________________  
(дата, підпис) 

_______________________  
(ініціали, прізвище) 

М.П. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17


3. ПРОЕКТ 
1. Анотація проекту  
2. Детальний опис проекту: 
2.1. опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект; 
2.2. мета та завдання проекту; 
2.3. основні заходи проекту; 
2.4. план-графік реалізації заходів проекту; 
2.5. очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту . 

 
 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
 

4.1. Загальний бюджет проекту 
№ 
з/п 

Назви заходів, що 
здійснюватимуться 

за проектом 

Загальна 
вартість 

(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 

субвенція місцевий бюджет 
(у разі 

співфінансування) 

інші учасники 
проекту (у разі 

співфінансування) 
1      
2      
 РАЗОМ:     

 
4.2. Розклад бюджету за статтями видатків 

№ 
з/п 

Статті видатків Загальна 
сума, тис. 

грн 

Джерела фінансування, тис. грн 

субвенція місцевий бюджет 
(у разі 

співфінансування) 

інші учасники 
проекту (у разі 

співфінансування) 
1 Видатки 

споживання: 
 
 

 
 

 
 

 
 

2 Видатки розвитку:     
 РАЗОМ:     

 
4.3. Очікувані джерела фінансування 

 
№ 
з/п 

Джерела фінансування Сума (тис. 
грн) 

Частка у % від 
загального обсягу 

фінансування 
проекту 

1 Фінансування за рахунок коштів субвенції   
2 Фінансування з місцевого бюджету (у разі 

наявності) 
  

3 Фінансування за рахунок коштів інших учасників 
проекту 

  

 Загальний обсяг фінансування   
 



4.4. Розрахунок вартості проекту 
Для проектів, які передбачають будівництво, подаються (у разі наявності): 
копія зведеного кошторисного розрахунку; 
копія звіту за результатами експертизи проектів будівництва; 
копія розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення) про 

затвердження проектної документації (відповідно до пункту 5 Порядку 
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560); 

документи щодо форми власності та класу наслідків (відповідальності) для 
об’єктів будівництва. 

Якщо на час подання проектної заявки проектну документацію  не затверджено, 
то ці документи подаються облдержадміністрації протягом п’яти робочих днів після 
її затвердження. 

Для проектів, які передбачають придбання обладнання, розроблення 
програмного забезпечення та інші заходи, надаються документи щодо 
підтвердження вартості цих проектів. 

 
 

5. Інформація про учасників реалізації проекту 
Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, 

його місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації 
проекту. 

 
 

6. Додатки 
Наводиться додаткова інформація (за потреби). 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF/paran20#n20


ПРОЕКТ
Додаток №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

2.

РАЗОМ по громаді

Голова об’єднаної територіальної громади Підпис ПІБ

П Е Р Е Л І К        

Усього

Нормативний акт 
щодо затвердження 

проекту будівництва 
(ким і коли 

затверджено, № акта)

Залишок на 
початок року

Примітка № 
п/п

Найменування проекту, його  
місцезнаходження,  вид робіт

Період 
реалізації 

(рік початку і 
закінчення)

Результативніс
ть реалізації 

проекту
(для проектів 
будівництва, 
потужність 
відповідних 

одиниць)

Кошторисна вартість об’єкта

інших джерел      
фін-ня

субвенції 
обласного 
бюджету

Заповнюється для проектів будівництва

Найменування 
експертної 

організації, дата, № 
експертизи

коштів місцевого 
бюджету

Номер і назва завдання з  плану 
соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади, 
якому відповідає проект

 проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Миколаївської 
області  в ___________________________________________________________ об’єднаній територіальній громаді

в тому числі за рахунок:

Обсяг фінансування, тис. гривень:

Форма 
власності

Усього

т ис.г рн.



ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК  

надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Миколаївської області 
 

1. Цей Порядок визначає механізм надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад Миколаївської області(далі - субвенція). 

2. Субвенція спрямовується місцевим бюджетам об’єднаних територіальних 
громад, які утворилися відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”. 

3. Загальний обсяг субвенції визначається рішенням Миколаївської обласної 
ради про обласний бюджет Миколаївської області на відповідний рік. 

4. Субвенція надається для здійснення заходів соціально-економічного розвитку 
об’єднаної територіальної громади, що належить до комунальної власності, та 
спрямовується на: 

підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема створення, 
модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і 
програмного забезпечення; 

створення сучасних систем організації управління громадою — комунікаційних 
мереж, баз даних, систем оповіщення населення; 

реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних 
установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних 
територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій; 

нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, 
переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та 
установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги; 

закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, 
транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до 
них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та 
пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних 
засобів для лікувальних закладів; 

нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання 
та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію територій 
сміттєзвалищ тощо; 

створення центрів безпеки громадян; 
створення в загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах нового 

освітнього простору; 
здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19


2 

5. Облдержадміністрація оголошує конкурс з відбору проектів, що 
фінансуватимуться за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам. 
Оголошення про конкурс та терміни прийняття документів розміщується на веб-
сайті облдержадміністрації. 

6. Перелік проектів і проектних заявок на проекти, які фінансуватимуться за 
рахунок субвенції, формується відповідними виконавчими комітетами міських, 
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад та подаються на 
погодження Комісії. 

Для розгляду проектів об'єднаних територіальних громад Миколаївської 
області розпорядженням голови облдержадміністрації створюється Комісіяз відбору 
проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенціїз обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Миколаївської області. 

Комісія опрацьовує проекти, з поданими заявником документами, на 
відповідність вимогам законодавства та цього Порядку,та приймає рішення 
більшістю голосів усіх членів конкурсної комісії щодо визначення переможців 
конкурсу та рекомендує облдержадміністрації затвердити проекти до фінансування. 

Згідно з конкурсним відбором проектів, розпорядженням голови 
облдержадміністрації затверджується перелік проектів і відповідний розподіл 
субвенції між місцевими бюджетами в межах коштів передбачених в обласному 
бюджеті. 

Конкурсний відбір проектів проводиться протягом року в межах фінансового 
ресурсу, передбаченого обласним бюджетом на відповідний рік. 

7. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються 
відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 
2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674). 

8. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів 
капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного 
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., 
№ 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 
2014 р.№ 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, 
ст. 916) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599). 

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в 
установленому законом порядку. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-%D0%BF/paran14#n14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-%D0%BF/paran14#n14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF/paran15#n15
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10. Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад об’єднаних 
територіальних громад подають щомісяця до 10 числа місяця наступного за звітним 
облдержадміністрації інформацію про використання субвенції в розрізі проектів, що 
фінансуються за її рахунок. 

11. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання 
субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням 
здійснюються в установленому законодавством порядку. 

12. Обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
проектів, не використаний заявником на кінець бюджетного періоду, 
перераховується в останній робочий день такого періоду головним управлінням 
Державної казначейської служби України у Миколаївській області до обласного 
бюджету. 

13. За умови не завершення робіт з реалізації проекту протягом бюджетного 
періоду, заявники зобов’язуються завершити реалізацію проектів за власні кошти. 

____________________________ 
 


	Рішення облради
	Додаток 1
	Додаток 2 Форма переліку проектів
	Перелік 2016

	Проект Порядку для ОТГ 

