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Обласна програма  

підтримки співробітництва об’єднаних територіальних громад  
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Паспорт Обласної програми підтримки співробітництва об’єднаних 

територіальних громад на 2018-2020 роки (далі – Програма) 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Сумська обласна державна адміністрація, 

Сумський відокремлений підрозділ Установи 

«Центр розвитку місцевого самоврядування» 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації «Про розроблення 

проекту Обласної програми підтримки 

співробітництва об’єднаних територіальних 

громад на 2018-2019 роки» від 08.12.2017  

№ 728-ОД  

3. Розробник Програми Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації 

4. Співрозробники 

Програми 

Сумський відокремлений підрозділ Установи 

«Центр розвитку місцевого самоврядування» 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації 

6. Учасники Програми Управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Сумської 

обласної державної адміністрації, Сумський 

відокремлений підрозділ Установи «Центр 

розвитку місцевого самоврядування», 

сільські, селищні, міські ради  

7. Термін реалізації 

Програми 

2018-2020 роки 

8. Перелік бюджетів, що 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Обласний, місцеві  

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, 

у тому числі: 

3500 тис. гривень 

9.1. коштів обласного 

бюджету  

1400 тис. гривень 

9.2. коштів місцевих 

бюджетів 

2100 тис. гривень 

  



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, реалізація реформи 

децентралізації визначена першочерговою. Метою політики у сфері 

децентралізації визначено відхід від централізованої моделі управління в 

державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудову 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізацію в 

повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів 

субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 

самоврядування. 

Разом з тим на сьогодні територіальні громади не завжди можуть 

самостійно вирішувати важливі питання місцевого значення та реалізовувати 

проекти соціально-економічного розвитку, зважаючи на обмеженість власних 

фінансових та кадрових ресурсів.  

З прийняттям у 2014 році Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» держава створила реальні можливості для розвитку 

територіальних громад та вирішення їх проблем спільними зусиллями. 

«Згідно з даними реєстру договорів про співробітництво територіальних 

громад, який розміщено на сайті Міністерства розвитку громад та територій 

України (http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-

mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/), станом на 25 липня 2019 року в Україні 

укладено 445 договорів про співробітництво територіальних громад. Договори 

співробітництва укладаються також об’єднаними територіальними громадами.». 

З метою координованої реалізації спільних інтересів органи місцевого 

самоврядування територіальних громад на договірній основі об’єднують свої 

ресурси та зусилля для вирішення загальних проблем розвитку. Ці договори 

реалізуються у таких сферах як освіта, культура, медицина, спорт, транспортне 

сполучення, дорожня інфраструктура, пожежна безпека, архівна галузь, 

житлово-комунальне господарство, екологія, рекреація, інформаційний простір 

тощо.  

Унаслідок укладання договорів співробітництва об’єднаними 

територіальними громадами вбачається за можливе реалізація ними проектів 

розвитку у пріоритетних галузях, вирішення актуальних питань їх 

життєдіяльності та здійснення при цьому економії власних фінансових ресурсів. 

Кінцева мета такого співробітництва – підвищення якості життя членів 

об’єднаних територіальних громад. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою програми є: 

запровадження механізму фінансової підтримки реалізації об’єднаними 

територіальними громадами Сумської області спільних проектів розвитку, 

направлених на вирішення актуальних питань їх життєдіяльності, із 

застосуванням механізму співробітництва територіальних громад; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/


проведення різних форм навчання, комунікаційних та консультативних 

заходів з питань організації співробітництва серед сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних громад.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

Оптимальними шляхами розв’язання проблеми, визначеної розділом 2 

Програми, є: 

співфінансування розвиткових проектів, що реалізуються в рамках 

договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад, за рахунок коштів 

обласного та місцевих бюджетів; 

проведення інформаційної кампанії, у тому числі на телебаченні, радіо, у 

друкованих засобах масової інформації, мережі Інтернет, щодо роз’яснення 

змісту та переваг співробітництва територіальних громад, а також поширення 

досвіду кращих практик співробітництва територіальних громад на території 

України та за кордоном; 

організація та проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, 

круглих столів, стаді-турів тощо) для представників сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних територіальних громад з питань співробітництва 

територіальних громад; 

здійснення консультативного супроводу під час організації 

співробітництва об’єднаних територіальних громад; 

розробка та розповсюдження методичних матеріалів (брошур, листівок, 

посібників, презентацій тощо) з питань організації співробітництва 

територіальних громад серед сільських, селищних, міських рад (у тому числі 

об’єднаних територіальних громад). 

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

«Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 

3500 тис. гривень, у тому числі на 2018 рік – 750 тис. гривень, на 2019 рік – 

1250 тис. гривень, на 2020 рік – 1500 тис. гривень. Ресурсне забезпечення 

Програми наведене у додатку 1 до Програми.». 

 

6. Строки та етапи виконання Програми 

 

Виконання Програми розраховано на 2018-2020 роки.  

 

7. Перелік завдань, заходів Програми та  

результативні показники 
 

Основним завданням Програми є забезпечення соціально-економічного 

розвитку територіальних громад шляхом реалізації механізму співробітництва 

територіальних громад. 

Заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми. 



Механізм співфінансування розвиткових проектів, що реалізуються в 

рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад, за рахунок 

коштів обласного та місцевих бюджетів визначений Порядком співфінансування 

розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва 

об’єднаних територіальних громад за рахунок коштів обласного та місцевих 

бюджетів, наведеним у додатку 3 до Програми.  

Очікуваними результатами виконання Програми є:  

підвищення соціальної активності членів територіальних громад та органів 

місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем розвитку територій; 

підвищення рівня знань та обізнаності членів територіальних громад та 

органів місцевого самоврядування щодо механізму співробітництва 

територіальних громад та кращих практик його застосування; 

забезпечення законності під час організації співробітництва 

територіальних громад; 

поширення практики укладання договорів співробітництва територіальних 

громад на території Сумської області; 

реалізація спільних проектів розвитку територіальних громад; 

вирішення актуальних питань життєдіяльності територіальних громад. 
 

8. Координація та контроль за ходом реалізації Програми 
 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Відповідальні виконавці здійснюють аналіз стану реалізації програмних 

завдань і заходів згідно з додатком 2 до Програми і надають інформацію про її 

виконання Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації щороку до 10 лютого року, наступного за звітним. 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації узагальнює надану інформацію та інформує голову 

Сумської обласної державної адміністрації та постійну комісію Сумської 

обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів 

децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської 

діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, 

інформаційної та регуляторної політики щороку до 01 березня року, наступного 

за звітним. 



Додаток 1 до рішення  

Сумської обласної ради  

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

                  тис. гривень 

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на 

виконання Програми 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
750 1250 1500 3500 

кошти обласного бюджету 300 500 600 1400 

кошти місцевих бюджетів 450 750 900 2100 



                      Додаток 2 

до Програми 
 

Напрями та заходи Програми  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

з/п 
Напрями та заходи 

Термін  

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела та обсяги фінансування,  

тис. гривень Очікувані результати  

виконання заходу Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Завдання 1. Забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад шляхом реалізації механізму співробітництва 

територіальних громад 

1. Співфінансування розвит-

кових проектів, що реалізу-

ються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних 

територіальних громад, за 

рахунок коштів обласного та 

місцевих бюджетів  

Протягом 

2018-2020 

років 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації 

  

2018 рік – 300; 

2019 рік – 500; 

2020 рік – 600 

2018 рік – 450; 

2019 рік –750; 

2020 рік – 900 

Поширення практики укладання 

договорів співробітництва 

територіальних громад на 

території Сумської області; 

реалізація спільних проектів 

розвитку територіальних громад; 

вирішення актуальних питань 

життєдіяльності територі-

альних громад; соціально-

економічний розвиток терито-

рій громад 

2. Проведення інформаційної 

кампанії, у тому числі на 

телебаченні, радіо, у 

друкованих засобах масової 

інформації, мережі Інтернет, 

щодо роз’яснення змісту та 

переваг співробітництва 

територіальних громад, а 

також поширення досвіду 

кращих практик співробіт-

ництва територіальних громад 

Протягом 

2018-2019 

років 

Сумський відокремлений 

підрозділ Установи «Центр 

розвитку місцевого самовряду-

вання», управління інформа-

ційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

   Підвищення обізнаності 

членів територіальних гро-

мад та органів місцевого 

самоврядування щодо 

механізму співробітництва 

територіальних громад та 

кращих практик його 

застосування; 

підвищення соціальної акти-

вності членів територіальних 

громад та органів місцевого 



1 2 3 4 5 6 7 

на території України та за 

кордоном 

самоврядування у розв’я-

занні актуальних проблем 

розвитку територій 

3. Організація та проведення 

навчальних заходів (семінарів, 

тренінгів, круглих столів, 

стаді-турів тощо) для 

представників сільських, 

селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних 

громад з питань 

співробітництва 

територіальних громад 

Протягом 

2018-2019 

років 

Сумський відокремлений 

підрозділ Установи «Центр 

розвитку місцевого 

самоврядування» 

  Підвищення рівня знань 

органів місцевого самовря-

дування щодо механізму 

співробітництва територі-

альних громад та кращих 

практик його застосування 

4. Здійснення консультативного 

супроводу під час організації 

співробітництва об’єднаних 

територіальних громад 

Протягом 

2018-2019 

років 

Сумський відокремлений 

підрозділ Установи «Центр 

розвитку місцевого 

самоврядування» 

  Забезпечення законності під 

час організації співробіт-

ництва територіальних 

громад 

5. Розробка та розповсюдження 

методичних матеріалів 

(брошур, листівок, посібників, 

презентацій тощо) з питань 

організації співробітництва 

територіальних громад серед 

сільських, селищних, міських 

рад (у тому числі об’єднаних 

територіальних громад) 

Протягом 

2018-2019 

років 

Сумський відокремлений 

підрозділ Установи «Центр 

розвитку місцевого 

самоврядування» 

  Підвищення рівня знань 

органів місцевого самовря-

дування щодо механізму 

співробітництва 

територіальних громад та 

кращих практик його 

застосування 

   Всього по завданню 1 1400 2100  
 



 
Додаток 3 

    до Програми 
 

ПОРЯДОК 

співфінансування розвиткових проектів, що реалізуються в рамках 

договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад, за рахунок 

коштів обласного та місцевих бюджетів 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок співфінансування розвиткових проектів, що реалізуються в 

рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад, за рахунок 

коштів обласного та місцевих бюджетів (далі – Порядок), розроблено з метою 

визначення порядку та механізму такого співфінансування за рахунок коштів 

обласного та місцевих бюджетів.   

1.2. Програмою передбачається співфінансування розвиткових проектів, 

що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних 

громад, предметом яких є утворення спільних комунальних підприємств, 

установ, організацій та реалізація інших розвиткових проектів, направлених на 

посилення економічної та соціальної спроможності об’єднаних територіальних 

громад. 

Критерії визначення розвитковості проектів: створення нових робочих 

місць; приріст, оновлення основних засобів, або модернізація виробництва 

комунальних підприємств, установ, організацій; підвищення обсягу податкових 

надходжень. 

1.3. Переможці визначаються на конкурсних засадах. 

1.4. Законодавчою базою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони 

України «Про співробітництво територіальних громад», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», інші нормативно-правові акти, що регулюють 

відносини у відповідній сфері. 

 

2. Джерела та порядок співфінансування 

 

2.1. Джерелами співфінансування розвиткових проектів, що реалізуються 

в рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад, є кошти 

обласного бюджету та кошти бюджетів органів місцевого самоврядування.  

2.2. Співфінансування здійснюється у відсотковому співвідношенні (40% – 

кошти обласного бюджету, 60% – кошти бюджетів місцевого самоврядування 

учасників конкурсу). При цьому максимальний обсяг співфінансування 

розвиткових проектів у розрахунку на один договір про співробітництво між 

об’єднаними територіальними громадами з обласного бюджету не може 

перевищувати 200 тис. гривень на рік.  

2.3. Розвиткові проекти, що реалізуються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних територіальних громад, співфінансуються з 



обласного бюджету протягом року за фактом наявності відповідного діючого 

договору про співробітництво об’єднаних територіальних громад.  

2.4. Видатки, пов’язані з фінансуванням розвиткових проектів, що 

реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних 

громад, здійснюються відповідно до частини другої статті 16 Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад» – з наступного бюджетного 

періоду після набуття чинності договором про співробітництво.  

2.5. Визначений обсяг співфінансування з обласного бюджету розвит-

кових проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних 

територіальних громад, передбачається в рішенні Сумської обласної ради про 

обласний бюджет Сумської області на відповідний рік (зі змінами). 

2.6. За результатами конкурсу Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Сумської обласної державної адміністрації інформує Департамент 

фінансів Сумської обласної державної адміністрації щодо місцевих рад 

об’єднаних територіальних громад – переможців конкурсу, яким має 

передаватися субвенція з обласного бюджету на співфінансування розвиткових 

проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних 

територіальних громад. 

2.7. Передача субвенції здійснюється у національній валюті шляхом 

перерахування коштів на рахунок відповідного місцевого бюджету – переможця 

конкурсу, у законодавчо визначеному порядку. 

 

3. Учасники конкурсу 

 

3.1. Учасниками конкурсу є сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад Сумської області.  

3.2. Учасники конкурсу визначають орган місцевого самоврядування, 

відповідальний за подання документів на конкурс та акумулювання коштів, 

отриманих за цією Програмою, який вказується у заяві. 

 

4. Порядок діяльності комісії та проведення конкурсу 

 

4.1. Для проведення конкурсу спільним розпорядженням голови Сумської 

обласної державної адміністрації та Сумської обласної ради утворюється 

обласна комісія з відбору розвиткових проектів, що реалізуються в рамках 

договорів співробітництва територіальних громад (далі – комісія) у складі 

голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.  

4.2. Головою комісії за посадою є заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку. До складу комісії 

входять по чотири представники від Сумської обласної ради та Сумської 

обласної державної адміністрації. 

4.3. Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії 

вважається правомочним у разі присутності на ньому більшості членів від її 

затвердженого загального кількісного складу (тобто не менше 5 членів).  



4.4. Засідання комісії та конкурс проводяться за необхідності. Інформація 

про дату, час та місце проведення засідання комісії (конкурсу) доводиться 

секретарем комісії до відома потенційних учасників та членів комісії не пізніше 

як за місяць до дати проведення засідання поштовим зв’язком, електронною 

поштою та (або) у телефонному режимі. 

4.5. У разі відсутності кворуму (чи з інших об’єктивних причин) засідання 

комісії переноситься. Дату, час та місце проведення перенесеного засідання 

визначає голова комісії. Інформація про дату, час та місце проведення 

перенесеного засідання комісії доводиться в порядку, визначеному в пункті 4.4, 

до відома членів комісії, суб’єктів, які подали заявки на участь у конкурсному 

відборі. 

4.6. У період між проведенням конкурсу за рішенням голови комісії 

можуть проводитись її засідання для вирішення поточних (організаційних) 

питань щодо її діяльності. 

4.7. Для участі у конкурсі учасники не пізніше, ніж за 1 тиждень до дати 

проведення конкурсу подають до Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації такі документи: 

заяву про участь у конкурсі (додаток 1 до Порядку); 

рішення місцевих рад об’єднаних територіальних громад про виділення 

коштів на реалізацію поданих на конкурс проектів; 

договір співробітництва та, у разі необхідності, інші документи;  

форму технічного завдання на розвитковий проект, що реалізується в 

рамках договорів співробітництва територіальних громад (додаток 2 до Порядку). 

4.8. Критеріями конкурсного відбору розвиткових проектів, що 

реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних 

громад, є: 

частка населення громад, на яке впливає реалізація проекту; 

ступінь впливу проекту на вирішення проблеми; 

створення робочих місць; 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів податків і зборів 

(обов’язкових платежів); 

соціально-економічна значимість проекту. 

4.9. Оцінка розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних територіальних громад, які беруть участь у конкурсі, 

здійснюється за бальною системою відповідно до критеріїв. Критерії 

систематизовані за 5-ма категоріями. Максимальна сума балів у рамках однієї 

категорії – 20 балів, максимальна загальна кількість балів – 100 балів.  

4.10. Оцінка здійснюється кожним членом комісії окремо, що 

відображається в індивідуальних оціночних відомостях (додаток 3 до Порядку).  

Встановлення результатів проводиться щодо кожного розвиткового 

проекту, що реалізується в рамках договорів співробітництва об’єднаних 

територіальних громад, шляхом сумарного виведення середнього балу за всіма 

критеріями, визначеними в оціночних відомостях всіх членів комісії. Результати 

конкурсу фіксуються в загальній оціночній відомості (додаток 4 до Порядку), яку 

підписують всі присутні на засіданні члени комісії.  



4.11. Переможці конкурсу визначаються відповідно до рейтингової оцінки, 

визначеної в загальній оціночній відомості, які мають найбільшу кількість балів 

у рейтингу проектів і набрали не менше 50 відсотків максимально можливої 

кількості балів, та в межах фінансування таких проектів з обласного бюджету за 

цією Програмою.  

У випадку виникнення об’єктивних обставин, через які проект-

переможець, відібраний обласною комісією, має бути виключений з переліку 

проектів, запропонованих до співфінансування за рахунок коштів обласного 

бюджету (зокрема, неможливість забезпечити співфінансування у встановленому 

розмірі, подання недостовірної інформації щодо проекту та фінансових потреб 

на його реалізацію), його місце займає проект, що за кількістю балів слідує за 

ним у загальній оціночній відомості розвиткових проектів, про що приймається 

окреме рішення комісії. 

4.12. Обсяг співфінансування розвиткових проектів за рахунок коштів 

обласного бюджету розподіляється рівними сумами пропорційно до кількості 

переможців конкурсу та з урахуванням максимального обсягу співфінансування 

згідно з пунктом 2.3 цього Порядку. 

 

5. Інформація про реалізацію проекту 

 

5.1. Керівник органу місцевого самоврядування, відповідального за 

подання документів на конкурс, подає до Департаменту економічного розвитку 

і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації інформацію про реалізацію 

відповідного розвиткового проекту до 10 лютого року, наступного за його 

виконанням за встановленою формою (додаток 5 до Порядку). 

. 



      Додаток 1 

до Порядку співфінансування розвиткових 

проектів, що реалізуються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних територіальних 

громад 

 

Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

ЗАЯВА 

 

Просимо прийняти документи ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ для визначення співфінансування розвиткових проектів, що реалізуються в 

рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад Сумської області. 

 

Визначити ____________________________ раду відповідальним органом за подання 

документів на конкурс та акумулювання коштів, отриманих за цією Програмою. 

 

Додатки: 

1. На __ арк. в 2 прим. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

    адреса, контактний телефон/факс/e-mail 

 

____________________    

         (посада) 

 ____________________ 

ПІБ керівника                   підпис 

                                                      М.П. 

_________________ 

дата 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

    адреса, контактний телефон/факс/e-mail 

 

____________________  

           (посада) 

____________________ 

ПІБ керівника                   підпис 

                                                       М.П. 

_________________ 

дата 

 

 

 

 

Примітка: заява підписується всіма органами місцевого самоврядування, якими укладено 

договір співробітництва 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Порядку співфінансування розвиткових 

проектів, що реалізуються в рамках 

договорів співробітництва об’єднаних 

територіальних громад 

 

 

 

ФОРМА  

технічного завдання на розвитковий проект, що реалізується в 

рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних 

громад, за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів 

 

1. Назва розвиткового проекту  

2. Мета та завдання розвиткового проекту  

3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 

проект 

 

4. Частка населення громад, на яке впливає реалізація 

проекту 

 

5. Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми  

6. Очікувані кількісні та якісні результати від 

реалізації проекту, інновації проекту: 

 

6.1. Створення робочих місць  

6.2. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів 

податків і зборів (обов’язкових платежів) 

 

6.3. Соціально-економічна значимість проекту  

7. Період реалізації проекту (з (місяць/рік) - до 

(місяць/ рік) 

 

8. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.  

9. Джерела фінансування проекту  

10. Учасники реалізації проекту та їх функції  

11. Інша інформація щодо проекту (за потреби)  

 

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати 2-х сторінок. 



Додаток 3 

до Порядку співфінансування розвиткових 

проектів, що реалізуються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних територіальних 

громад 
 

Індивідуальна оціночна відомість  

розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад, 

членом комісії 

_________________________________________________________________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Оцінка розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад, 

поданих на конкурс, здійснюється за бальною системою відповідно до критеріїв. Критерії систематизовані за 5-ма категоріями. 

Максимальна сума балів у рамках однієї категорії – 20 балів, максимальна загальна кількість балів – 100 балів.  

До таблиці вносяться бали оцінки розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних 

територіальних громад, за критеріями. 
 

1 2 3 4 

№ 
з/п 

Критерії оцінки розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва 

об’єднаних територіальних громад 
Кількість 

балів 

Проекти  

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
1 Частка населення громад, на яке впливає реалізація проекту (вибрати один з варіантів) – 

максимум 20 балів 

Х      

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

впливає на 0-5% мешканців громад  5      

впливає на 5-20% мешканців громад 10      

впливає на 20-50% мешканців громад 15      

впливає на 50-100% мешканців громад  20      

2 

 

 

 

 

 

Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х      

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

опосередкований вплив на вирішення проблеми  5      

незначний прямий вплив на вирішення проблеми 10      

частково вирішує проблему 15      

повністю вирішує проблему 20      



1 2 3 4 

3 Створення робочих місць (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х      

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

створення від 0 до 3 робочих місць 5      

створення від 3 до 5 робочих місць 10      

створення від 5 до 10 робочих місць 15      

створення понад 10 робочих місць 20      

4 Очікуване збільшення надходжень до місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових 

платежів) (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів 

Х      

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

понад 1% 5      

понад 2% 10      

понад 3% 15      

понад 5% 20      

5 Соціально-економічна значимість проекту (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х      

низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

соціальний (або екологічний) проект 5      

соціальний (або екологічний) проект зі створенням додаткових економічних благ  10      

економічний проект із соціальною (або екологічною) складовою 15      

економічний проект 20      

 Усього – максимум 100 балів        

 

Член комісії                                              _________________________                                           ______________________                                                                                                                     

(підпис)                                                           (ініціали, прізвище)  

 



Додаток 4 

до Порядку співфінансування розвиткових 

проектів, що реалізуються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних територіальних 

громад 
 

Загальна оціночна відомість розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних 

територіальних громад, що подані на конкурс* 
 

 

Назва розвиткового проекту, що реалізується в рамках договорів співробітництва об’єднаних 

територіальних громад 
Рейтингова середня оцінка  

  

  

  

  

  

*До таблиці вносяться всі розвиткові проекти, що реалізуються в рамках договорів співробітництва об’єднаних територіальних громад та подані на 

конкурс 

 
 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Порядку співфінансування розвиткових 

проектів, що реалізуються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних територіальних 

громад 

 

 

Інформація 

про реалізацію розвиткових проектів, що реалізуються в рамках договорів 

співробітництва об’єднаних територіальних громад 

Сумської області 

 

Назва 

проекту 

Обсяг 

фінансування 

за рахунок 

усіх джерел, 

тис. грн. 

Обсяг 

фінансування 

за рахунок 

обласного 

бюджету, 

тис. грн. 

Обсяг 

фінансування 

за рахунок 

бюджету 

учасника(ів) 

конкурсу, 

тис. грн. 

Результати реалізації 

проекту 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

_________________________________________ 

найменування органу місцевого самоврядування,  

      відповідального за подання документів 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

        адреса, контактний телефон/факс/e-mail 

 

____________________        _________________ 

ПІБ керівника                   підпис 

                                                       М.П. 

_________________ 

дата 

 


