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Про внесення змін та доповнень до Порядку
проведення конкурсу на кращий проект
в рамках районної програми взаємодії
«Майбутнє – спільна справа»
Розглянувши пропозицію голови Петрівської районної державної адміністрації
від 15 лютого 2018 року № 01-35/37/1, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Державною Стратегією
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Законом України «Про стимулювання
розвитку регіонів» та з метою реалізації на території району проектів і програм, направлених
на проведення капітальних і поточних ремонтів автомобільних доріг, реконструкцію та
капітальні і поточні ремонти об’єктів соціально-культурної сфери (галузей освіти, культури,
охорони здоров’я, соціального захисту тощо), здійснення заходів з енергоефективності і
енергозбереження, вирішення проблем житлово-комунального господарства, охорони
навколишнього природного середовища, благоустрою та інших, враховуючи висновки та
рекомендації постійної комісії з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької
діяльності від 20 лютого 2018 року № 124
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Порядку проведення конкурсу на кращий проект в
рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа», затвердженого рішенням
районної ради від 04 травня 2017 року № 290, виклавши його в новій редакції, додається.

Голова районної ради

Т. Сакара

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення Петрівської районної ради
4 травня 2017 № 290
(в редакції рішення районної ради
23 лютого 2018 № 406)

Порядок
проведення конкурсу на кращий проект
в рамках районної програми взаємодії
«Майбутнє – спільна справа»

смт Петрове
2017 рік

1. Мета.
Метою конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє –
спільна справа» (далі – Конкурс) є розвиток ініціатив громадських організацій, комунальних
підприємств, установ і закладів, органів самоорганізації населення (об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, будинкових, вуличних
комітетів та інших) для розробки і спільної реалізації проектів, спрямованих на вирішення
проблемних питань соціально-економічного і культурного розвитку населених пунктів та
окремих підприємств, установ організацій Петрівського району Кіровоградської області, за
рахунок коштів цільової благодійної фінансової допомоги Приватного акціонерного
товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Групи Метінвест (далі ПрАТ «ЦГЗК»), місцевих бюджетів, громади, соціально відповідального бізнесу,
міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
2. Організація та координація.
Організаторами Конкурсу є:
Петрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області;
Петрівська районна рада Кіровоградської області;
Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»;
інвестори, спонсори, міжнародні фінансові установи, фонди та організації (далі – інші
грантодавці).
Координацію Конкурсу здійснює контактна особа:
Прізвище,
Посада
Телефон
Електронна пошта
ім’я та побатькові
Горбанець
Начальник
відділу 05237-9-62-62
gorbanets@ukr.net
Геннадій
економічного розвитку, 068-393-29-40
ekonom@petrovo.kr-admin.gov.ua
Миколайович торгівлі
та
інфраструктури
Петрівської районної
державної адміністрації
3. Напрями Конкурсу.
Напрямами Конкурсу є наступні:
3.1. Житлово-комунальне господарство:
3.1.1. Затишний двір (облаштування прибудинкових територій, розбивка алей і клумб,
встановлення урн, лавочок, альтанок, огородження, організація освітлення і т.д.).
3.1.2. Чиста вода (реконструкція та ремонт систем водопостачання шляхом заміни
металевих труб на пластикові, встановлення приладів обліку та очищення води тощо).
3.1.3. Енергозбереження та енергоефективність (заміна віконних прорізів та дверних
блоків на металопластикові, ремонт покрівель, реконструкція та ремонт систем
теплопостачання, використання відновлюваних джерел енергії і т.д.).
3.1.4. Наше довкілля (благоустрій територій для збору твердих побутових відходів, у
тому числі їх огородження, облаштування покриття, встановлення контейнерів для
роздільного збирання ТПВ та ін.).
3.2. Освіта і спорт
3.2.1. Кращий клас (покращення матеріально-технічної бази класів навчальних закладів
шляхом фінансування проведення ремонтів, закупівлі шкільних меблів, комп’ютерної та
оргтехніки, обладнання тощо).
3.2.2. Здоровий спосіб життя (будівництво та облаштування дитячих ігрових,
спортивних майданчиків, встановлення вуличних тренажерів, комплексів для зайняття
воркаутом, стрітболом, скейтбордом, волейболом, іншими популярними видами спорту,
придбання обладнання та інвентарю для занять спортом і т.д.).

3.2.3. Творчий розвиток дітей та молоді (організація змістовного дозвілля для дітей
шкільного віку і молоді в позаурочний час та під час канікул; покращення матеріальнотехнічної бази дитячих музичних шкіл шляхом проведення ремонтів приміщень, придбання
музичної апаратури, концертних костюмів, комп’ютерної та оргтехніки тощо; розвиток
дитячо-юнацької творчості; просування сучасного мистецтва через соціальні мережі і новітні
технології (фотовідеоквести, он-лайн проекти тощо); спеціальні креативні проекти (артвітальні, кіноклуби, мультифести та ін.) по створенню умов для самовираження і
самореалізації молодих авторів і т.д.).
3.3. Культура
3.3.1. Сучасна бібліотека (проведення ремонтів, встановлення Інтернету, придбання
літератури, комп’ютерної та оргтехніки в бібліотечні заклади тощо).
3.3.2. Розвиток аматорського мистецтва (сприяння діяльності аматорських колективів
шляхом придбання музичних інструментів, концертних костюмів і т.д.).
3.4. Охорона здоров’я (придбання медичного, технічного та іншого обладнання,
здійснення енергозберігаючих і енергоефективних заходів, покращення матеріальнотехнічної бази, проведення реконструкції, ремонтів приміщень тощо у відділеннях
комунальних закладів «Петрівська центральна районна лікарня» та «Петрівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Петрівської районної ради, ФАПах і
лікарських амбулаторіях).
4. Фінансування.
4.1. Умови Конкурсу передбачають фінансування проектів загальним обсягом
фінансування від 30,0 до 150,0 тис. грн.
4.2. Джерелами фінансування є:
цільова благодійна фінансова допомога ПрАТ «ЦГЗК» (в межах обсягів фінансування,
погоджених Спостережною радою ПрАТ «ЦГЗК» на відповідний бюджетний рік (2017 рік –
500,0 тис. грн., 2018 рік – 500,0 тис. грн.);
кошти інших грантодавців;
кошти районного, сільських, селищних бюджетів в межах кошторисних призначень на
відповідний рік;
кошти громади.
4.3. Розподіл витрат на фінансування проекту:
50 % - цільова благодійна фінансова допомога ПрАТ «ЦГЗК»
25 % - кошти місцевих бюджетів
20 % - спонсорські кошти
5%
- кошти громади
Обсяг коштів, спрямований на реалізацію кожного проекту, може бути збільшений за
ініціативою будь-якої з сторін, яка його співфінансує.
4.4. Мінімальна сума цільової благодійної фінансової допомоги ПрАТ «ЦГЗК» на
реалізацію 1 проекту становить 15,0 тис. грн., максимальна сума – 75,0 тис. грн.
4.5. Внесок громади повинен складати не менш як 5 % від вартості кожного проекту.
4.6. При розгляді проектних заявок пріоритет буде віддаватись проектам з найвищим
рівнем особистого внеску заявника, включаючи фінансові та нефінансові ресурси (трудові,
волонтерські, транспортні, консультаційні, оренда і т.д.).
5. Учасники.
5.1. До участі в конкурсі запрошуються:
громадські (неприбуткові) організації;
комунальні підприємства, установи і заклади;
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи
та органи самоорганізації населення (сільські, селищні, вуличні, квартальні, будинкові
комітети, комітети мікрорайонів).

5.2. Ініціативні групи населення і громадяни можуть брати участь в Конкурсі через
учасників, що відповідають умовам Конкурсу.
5.3. Учасники Конкурсу повинні бути офіційно зареєстровані на території Петрівського
району Кіровоградської області та мати статус юридичної особи.
5.4. Проекти, які пропонуються на Конкурс, не повинні суперечити статутній
діяльності учасника.
5.5. Учасники Конкурсу повинні мати добру репутацію, організаційні ресурси і,
бажано, досвід реалізації подібних проектів.
5.6. Заявки від комерційних організацій, політичних партій і релігійних організацій не
приймаються і не розглядаються.
5.7. Оцінка поданих на Конкурс заявок проводиться комісією з питань проведення
Конкурсу (далі – конкурсна комісія), до якої входять посадові особи Петрівської
райдержадміністрації, Петрівської районної ради, ПрАТ «ЦГЗК» та інших грантодавців.
6. Вимоги до проектів.
6.1. Проект повинен бути реалізованим на території Петрівського району
Кіровоградської області.
6.2. Проект повинен бути направленим на:
вирішення проблемних питань в галузях житлово-комунального господарства, освіти,
фізкультури і спорту, культури та охорони здоров’я;
покращення якості життя населення;
появу довгострокових сталих позитивних соціальних змін.
6.3. Проектна заявка повинна включати документацію, що підтверджує його соціальну
значимість (наприклад, результати опитування населення, фотоматеріали, листи підтримки
від організацій-партнерів, публікації в ЗМІ тощо).
6.4. Сталість проекту після завершення фінансування – важливий компонент проектної
заявки.
6.5. В якості додаткової переваги проект повинен містити певну ступінь новизни в
підході до вирішення соціальних задач або інноваційну складову.
7. Етапи проведення Конкурсу.
1. Оголошення в засобах масової інформації про старт Конкурсу.
2. Приймання проектних заявок.
3. Експертиза проектів та визначення переможців Конкурсу.
4. Презентація переможцями Конкурсу своїх проектів.
5. Укладання договорів з переможцями Конкурсу.
6. Реалізація проектів.
7. Подання переможцями Конкурсу звітів про стан реалізації проектів.
8. Умови прийняття та процедура розгляду заявок, визначення і оголошення
переможців.
8.1. Заявки на участь в Конкурсі подаються в електронному та паперовому вигляді
секретарю конкурсної комісії в терміни, зазначені в оголошенні в засобах масової інформації
про старт Конкурсу, за формою згідно з додатком 1 до даного Порядку.
8.2. До розгляду допускаються лише повністю укомплектовані заявки.
8.3. Учасники разом з заявкою подають:
належним чином завірену копію статуту або іншого установчого документу;
належним чином завірену копію рішення податкового органу про включення
організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ);
належним чином завірену копію довідки про взяття на облік платника податків;
документ, що підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати договір.
Заявники можуть надавати і інші документи, які пов’язані з реалізацією проекту.

8.4. Заявник має право подати не більше 3 заявок для участі в Конкурсі.
8.5. Заявки розглядаються конкурсною комісією, яка визначає проекти-переможці.
8.6. У випадку необхідності конкурсна комісія має право звернутись до учасників
Конкурсу щодо надання додаткових документів та має право перевіряти правдивість
зазначеної в заявці інформації, а також отримувати додаткові дані про заявника, не
заборонені чинним законодавством.
8.7. Виявлення учасниками недостовірної інформації є достатньою умовою для зупинки
процесу розгляду заявки конкурсною комісією.
8.8. Конкурсна комісія може звернутись до заявників щодо роз’яснення окремих
положень, а також запропонувати надати розгорнутий опис проекту або дати рекомендації із
доопрацювання проекту, які є обов’язковими для учасників Конкурсу.
9. Порядок оцінювання заявок.
9.1. Конкурсна комісія оцінює подані заявки за такими критеріями:
соціальна значимість проблеми, яку повинен вирішити проект;
реалістичність проекту;
відповідність напрямам Конкурсу;
ступінь розробленості проектної ідеї;
оригінальність проекту;
інноваційність проекту;
кількість бенефіціарів (одержувачів вигод від реалізації проекту);
наявність та обсяг власного внеску Заявника, включаючи фінансові і нефінансові
ресурси;
участь організацій-партнерів в проекті, які надають заявнику безповоротну фінансову і
нефінансову допомогу (обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету та від інших
грантодавців);
відповідність витратам, відображеним в бюджеті проекту, з метою і завданнями
проекту;
ефективність використання фінансових ресурсів;
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації
проекту;
очікувана результативність проекту (конкретний вимірюваний результат проекту);
перспективи подальшого розвитку проекту (спроможність продовжувати реалізацію
проекту або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки).
9.2. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють заявки за кожним критерієм за
шкалою від 0 до 10 балів за формою згідно з додатком 2 до даного Порядку.
9.3. Секретар конкурсної комісії узагальнює та підсумовує індивідуальні оцінки членів
комісії і оформляє оціночну відомість за формою згідно з додатком 3 до даного Порядку.
9.4. На підставі зведеної оціночної відомості конкурсна комісія ухвалює рішення про
переможців конкурсу з урахуванням загального обсягу коштів, передбачених на
фінансування проектів.
9.5. При оцінці проектів та підведенні підсумків конкурсу Конкурсною комісією також
аналізуються і враховуються галузеві критерії, наведені в додатку 4 до даного Порядку.
9.6. У випадку, якщо рівень заявки, що надійшла по одному напряму конкурсу буде
визнаний конкурсною комісією незадовільним, комісія ухвалює рішення про визнання
конкурсу в цьому напряму таким, що не відбувся, а кошти спрямовує на інший напрям.
9.7. У разі набрання заявками однакової кількості балів рішення про визначення
переможця приймається членами конкурсної комісії шляхом відкритого голосування. Член
конкурсної комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення.
За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
9.8. У своєму рішенні конкурсна комісія може дати переможцю конкурсу рекомендації
по залученню до участі в реалізації проекту в якості співвиконавців інших учасників

конкурсу, які не стали переможцями, але подали на конкурс заявки, що за напрямками
збігаються із проектом-переможцем.
9.9. Пріоритетність фінансування проектів визначається згідно з кількістю балів,
набраних заявками за результатами оцінювання.
9.10. За результатами оцінювання формуються 2 списки учасників конкурсу – основний
(до якого включаються переможці) та резервний.
9.11. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у
триденний строк з дати його прийняття до відома учасників, оприлюднюється на офіційних
веб-сайтах організаторів конкурсу, в засобах масової інформації та в інший прийнятний
спосіб.
10. Умови фінансування і реалізації проектів.
10.1. ПрАТ «ЦГЗК» та інші грантодавці надають цільову благодійну фінансову
допомогу для фінансування проектів – переможців Конкурсу в безготівковій формі шляхом
перерахування грошових коштів виключно на розрахункові рахунки громадських
організацій, зареєстрованих на території Петрівського району.
10.2. Громадські організації, зареєстровані на території Петрівського району –
одержувачі цільової благодійної фінансової допомоги від ПрАТ «ЦГЗК» та інших
грантодавців, укладають тристоронні договори благодійного пожертвування грошових
коштів: між громадською організацією (Пожертвувачем), організацією-переможцем
Конкурсу (Бенефіціаром) та Балансоутримувачем об’єкта, згідно з якими Бенефіціару
перераховуються кошти в розмірі, визначеному конкурсною комісією.
10.3. Для укладення договору організації-переможцю необхідно додатково надати
секретарю конкурсної комісії:
довідку банку про відкриття (наявність) рахунку;
довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів.
10.4. Петрівська райдержадміністрація, Петрівська районна рада та ПрАТ «ЦГЗК» або
інший грантодавець мають право:
брати участь у виборі проектувальної та підрядної організацій для реалізації проекту;
здійснювати моніторинг і контроль за ходом виконання робіт про проекту;
здійснювати контроль за цільовим використанням коштів по проекту.
10.5. Організації-переможці забезпечують організацію роботи з розробки проектнокошторисної або кошторисної документації для виконання робіт по проектам, а також щодо
отримання необхідних погоджень і дозвільних документів.
10.6. Якщо протягом 2 місяців з дати прийняття рішення про визначення переможців
конкурсу реалізація проекту не розпочата, конкурсна комісія має право прийняти рішення
про дискваліфікацію переможця конкурсу та його заміну учасником з резервного списку.
10.7. Організації-переможці зобов’язані надати конкурсній комісії після завершення
реалізації проектів, але не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним, звіт про стан
реалізації проекту разом з копіями підтверджуючих документів (зведені кошторисні
розрахунки, кошторисна документація, договори про постачання товарів, виконання робіт
або надання послуг, акти виконаних робіт, платіжні і банківські документи тощо), а також
пояснювальну записку до звіту.
10.8. Якщо проект передбачає будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт
інфраструктурного об’єкта (або об’єкта благоустрою), цей об’єкт повинен бути прийнятим
на баланс відповідного підприємства, установи, організації або до комунальної власності
відповідної територіальної громади сільської, селищної ради у відповідності до вимог
чинного законодавства.
10.9. Майно, яке придбане в результаті реалізації проекту, повинне використовуватись
лиши за своїм цільовим призначенням.

11. Обмеження конкурсу.
В Конкурсі не підтримуються і не фінансуються:
підтримка та/або участь у виборчих кампаніях;
закупівля офісних меблів і транспортних засобів, не пов’язаних з реалізацією проекту;
підтримка поточної діяльності підприємства, установи, організації (заробітна плата,
сплата податків і зборів, оплата за спожиті енергоносії, оренда та інші витрати, не пов’язані з
реалізацією проекту);
покриття збитків, оплата штрафів і пені;
оплата житлово-комунальних послуг;
оплата мобільно зв’язку, придбання мобільних телефонів;
представницькі та неперебачувані витрати;
надання грантів і пожертв іншим юридичним та фізичним особам;
здійснення діяльності, яка може негативно вплинути на навколишнє природне
середовище.
12. Додаткові умови.
12.1. Учасники Конкурсу, які за результатами оцінювання конкурсною комісією не
визнані переможцями і потрапили до резервного списку, можуть звернутись до конкурсної
комісії з оперативною заявкою довільної форми щодо виділення коштів на придбання
продукції, пов’язаної виключно з покращенням благоустрою та санітарного і екологічного
стану відповідної території (лавочки, урни, контейнери для роздільного збирання твердих
побутових відходів та ін.) або матеріалів для їх виготовлення на суму, що не перевищує
20,0 тис. грн.
До оперативної заявки додаються: пояснювальна записка, необхідні розрахунки, планисхеми, креслення, інші документи, пов’язані з реалізацією мікропроекту.
Загальний обсяг фінансування оперативних заявок складає 200,0 тис. грн. з районного
бюджету (включаючи кошти районного фонду охорони навколишнього природного
середовища, передбачені бюджетною програмою районного фонду охорони навколишнього
природного середовища на відповідний рік).
Фінансування заявників буде здійснюватись в порядку черговості надходження заявок.
Встановлення елементів благоустрою та охорони довкілля (в тому числі їх
виготовлення власними силами в разі придбання матеріалів) здійснюється такими
заявниками самостійно з наступним поданням звіту конкурсній комісії про виконану роботу
(протягом 10 днів з дня завершення робіт).
12.2. Петрівська районна державна адміністрація та Петрівська районна рада за
погодженням з ПрАТ «ЦГЗК» або іншим грантодавцем мають право вносити на розгляд та
затвердження сесії Петрівської районної ради проект рішення про внесення змін до даного
Порядку, заздалегідь попередивши про це учасників Конкурсу.
12.3. Факт участі в Конкурсі підтверджує те, що всі його учасники ознайомлені та
погоджуються з умовами, правилами та обмеженнями Конкурсу, визначені даним Порядком,
а також з тим, що назви організацій-учасників, прізвища, імена та по-батькові їх керівників,
фотографії реалізованого проекту можуть бути використані Організаторами Конкурсу.
_______________________

Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу
на кращий проект в рамках районної
програми взаємодії «Майбутнє – спільна
справа», затвердженого рішенням
Петрівської районної ради
04 травня 2017 № 290 (в редакції рішення __)
ЗАЯВКА
на участь в конкурсі на кращий проект в рамках районної програми взаємодії
«Майбутнє – спільна справа»
Назва проекту
Напрям
Адреса та місце реалізації
проекту
Організація-заявник:
Назва
Юридична адреса
Фактична адреса
Телефон
Факс
E-mail
Веб-сайт
Керівник організації-аявника:
Посада
Прізвище, ім’я
та по-батькові
Телефон
E-mail
Керівник проекту (контактна
особа):
Посада
Прізвище, ім’я та по-батькові
Телефон
E-mail
Тривалість проекту (кількість
місяців)
Орієнтовна дата початку
проекту
Орієнтовна дата завершення
проекту
Запитувана сума, грн.
Власний внесок, грн.
Загальна вартість, грн.
Організації-партнери:
Керівник організації-заявника:
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник проекту:
(посада)

Дата _________________________________

1. Короткий опис проекту
2. Опис організації
(дата створення; цілі, задачі і напрями діяльності; кількість найманих працівників і членів; основні
досягнення; попередній досвід участі в подібних проектах і т.д.)

3. Опис проблеми
4. Мета і завдання проекту
5. Актуальність проекту
6. Бенефіціари (одержувачі вигод) від реалізації проекту
7. План-графік реалізації проекту
Місяць
Запланований захід
Виконавці/учасники

Очікувані
результати

8. Очікувані результати
(кількісні і якісні показники результативності реалізації проекту.
Кількісні показники: економія природного газу, тис. куб. м, економія бюджетних коштів, тис. грн.,
кількість висаджених дерев, кількість замінених віконних прорізів тощо.
Якісні показники – зміни, які сприяли зміні існуючій ситуації. Такі показники вимірюються за
допомогою анкет, інтерв’ю, спостережень, фокус-груп. Наприклад: змінилось відношення людей до
ситуації/проблеми, змінився рівень знань учасників проекту, змінився рівень взаємодії між різними групами,
які брали участь в проекту і т.д.)

9. Критерії успіху проекту
10. Сталість та подальший розвиток проекту
(яким чином вбачається продовження проекту після завершення його фінансування; чи передбачається
продовження робіт по проекту в подальшому; яким чином і за чий рахунок об’єкт в подальшому буде
підтримуватись в належному технічному/санітарному стані і т.д.)

11. Бюджет проекту (окрема сторінка)
Приклад
Статті витрат

Запитувана
сума, грн.

Власний
внесок, грн.

Всього,
грн.

Оплата праці
Придбання будівельних матеріалів, виробів та
обладнання
Оренда приміщень та обладнання
Транспортні витрати
Відрядження
Витрати на навчання учасників
Витратні матеріали
Видавничі витрати
Оплата банківських послуг
Оплата послуг сторонніх організацій
….
ВСЬОГО
Також необхідно додати коментарі та пояснення до бюджету з обґрунтуваннями по
зазначеним статтям витрат.
12. Розподіл витрат по проекту
Характер та обсяг внеску, грн.
Примітка
№
Партнери з виконання
Натуральний
з/п
проекту
Готівка
Всього
внесок
1
Заявник
2
Сільська, селищна рада
3
Районна
рада,
районна
державна адміністрація
4
ПрАТ «ЦГЗК»

5

Інші грантодавці (спонсори)
РАЗОМ
13. Додатки до заявки
Для укладення договору організації-переможці додатково надають:
довідку банку про відкриття (наявність) рахунку;
довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів.

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу
на кращий проект в рамках районної
програми взаємодії «Майбутнє – спільна
справа», затвердженого рішенням
Петрівської районної ради
04 травня 2017 № 290
(в редакції рішення районної ради
23 лютого 2018 № 406)
ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
членом комісії з питань проведення конкурсу на кращий проект в рамках районної програми
взаємодії «Майбутнє – спільна справа»
_______________________________________________________________________
(назва проекту)

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Кількість балів
(від 0 до 10)

Критерії оцінки проекту
Соціальна значимість проблеми, яку повинен вирішити проект
Реалістичність проекту
Відповідність напрямам Конкурсу
Ступінь розробленості проектної ідеї
Оригінальність проекту
Інноваційність проекту
Кількість бенефіціарів (одержувачів вигод від реалізації проекту)
Наявність та обсяг власного внеску Заявника, включаючи
фінансові і нефінансові ресурси
Участь організацій-партнерів в проекті, які надають заявнику
безповоротну фінансову і нефінансову допомогу (обсяг
співфінансування проекту з місцевого бюджету та від інших
грантодавців)
Відповідність витратам, відображеним в бюджеті проекту, з
метою і завданнями проекту
Ефективність використання фінансових ресурсів
Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення,
необхідного для реалізації проекту
Очікувана результативність проекту (конкретний вимірюваний
результат проекту)
Перспективи подальшого розвитку проекту (спроможність
продовжувати реалізацію проекту або здійснювати подібні заходи
після припинення фінансової підтримки)
РАЗОМ

Член конкурсної комісії

__________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 3
до Порядку проведення конкурсу на кращий
проект в рамках районної програми взаємодії
«Майбутнє – спільна справа», затвердженого
рішенням Петрівської районної ради
04 травня 2017 № 290
(в редакції рішення районної ради
23 лютого 2018 № 406)
ОЦІНОЧНА ВІДОМІСТЬ ПРОЕКТІВ
що можуть реалізуватись в рамках районної програми взаємодії
«Майбутнє – спільна справа»
Назва проекту

Загальна кількість балів оцінки членами конкурсної комісії
ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена ПІП члена
конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної конкурсної
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії

Проект № 1
Проект № 2
Проект № 3
Проект № 4
Проект № 5
…………..
…………..

Секретар конкурсної комісії

______________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали)

Середня
рейтингова
оцінка
проекту

Додаток 4
до Порядку проведення конкурсу
на кращий проект в рамках районної
програми взаємодії «Майбутнє – спільна
справа», затвердженого рішенням
Петрівської районної ради
04 травня 2017 № 290
(в редакції рішення районної ради
23 лютого 2018 № 406)
ГАЛУЗЕВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ
в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа»
І «Житлово-комунальне господарство»
№ з/п
Напрямки
Орієнтовні критерії оцінювання
Кількість балів
1. Проекти по категорії «Затишний двір»
1.1
Соціальна значимість 1) наявність проектно-кошторисної Від 1 до 10 балів по
або кошторисної документації на кожному заходу
проектної пропозиції
об’єкт;
2) ступінь впливу на вирішення
проблем:
окремого
житлового
будинку, частини вулиці, вулиці,
декількох вулиць, всього населеного
пункту;
3)
оформлення
та
змістовна
пояснювальна
записка
щодо
необхідності
реалізації
даного
проекту;
4) кількість укладених договорів на
вивезення
твердих
побутових
відходів у населеному пункті в
якому пропонується реалізувати
об’єкт.
1.2
Участь громадськості 1) чисельність ініціативної групи, Від 1 до 10 балів
зацікавленої в реалізації проекту;
в реалізації проекту
2)
кількість
бенефіціарів Від 1 до 10 балів
(одержувачів вигод) від реалізації
проекту;
3) конкретні пропозиції щодо Від 1 до 10 балів
подальшого
(після
реалізації
проекту)
збереження,
балансоутримання
та
обслуговування;
4)
рівень
участі
жителів Від 1 до 5 балів
(працівників)
в
догляді
за
територією,
зеленими
насадженнями,
квітниками,
клумбами і т.д.;
5) активна громадська позиція щодо Від 1 до 5 балів
вирішення
проблемних
питань
життєдіяльності окремого об’єкта
(житлового будинку, підприємства,

установи, організації).
1.3

1.4

2.1

2.2

1) наявність вуличного освітлення;
2) стан вулично-дорожньої мережі;
3) наявність малих архітектурних
форм;
4) наявність дитячих та спортивних
майданчиків;
5) рівень озеленення території;
6) чи здійснюється санітарна обрізка
аварійних дерев.
Підтримка соціально Кількість проживаючих соціально
незахищених верств незахищених верств населення та
населення та людей з людей з особливими потребами на
території де реалізується проект (в
особливими
% відношенні до чисельності
потребами
населенн.
2. Проекти по категорії «Чиста вода»
Соціальна значимість 1) наявність проектно-кошторисної
або кошторисної документації на
проектної пропозиції
об’єкт;
2) ступінь впливу на вирішення
проблем:
окремого
житлового
будинку, частини вулиці, вулиці,
декількох вулиць, всього населеного
пункту;
3)
оформлення
та
змістовна
пояснювальна
записка
щодо
необхідності
реалізації
даного
проекту;
4) чи здійснюється централізоване
водопостачання
у
населеному
пункті, в якому пропонується
реалізувати проект;
5) кількість укладених договорів на
централізоване водопостачання у
населеному
пункті,
в
якому
пропонується реалізувати проект (в
% відношенні до чисельності
населення);
6) наявність колодязів на території
впровадження проекту;
7) протяжність водопроводу;
8) кількість абонентів, яким будуть
покращені умови надання послуг з
водопостачання після реалізації
проекту.
Участь громадськості 1) чисельність ініціативної групи,
зацікавленої в реалізації проекту;
в реалізації проекту
2)
кількість
бенефіціарів
(одержувачів вигод) від реалізації
проекту;
Стан
санітарного
стану та благоустрою
прилеглої
території
об’єкта
реалізації
проекту

Від 1 до 5 балів по
кожному заходу

Від 1 до 5 балів

Від 1 до 10 балів по
кожному заходу

Від 1 до 10 балів по
кожному заходу

2.3

3.1

3.2

3) конкретні пропозиції щодо
подальшого
(після
реалізації
проекту)
збереження,
балансоутримання
та
обслуговування.
Підтримка соціально Кількість проживаючих соціально Від 1 до 5 балів
незахищених верств незахищених верств населення та
населення та людей з людей з особливими потребами на
території де реалізується проект.
особливими
потребами
3. Проекти по категорії «Енергозбереження та енергоефективність»
Соціальна значимість 1) наявність проектно-кошторисної Від 1 до 10 балів по
або кошторисної документації на кожному заходу
проектної пропозиції
об’єкт;
2)
оформлення
та
змістовна
пояснювальна
записка
щодо
необхідності
реалізації
даного
проекту;
3) інформація про здійснення
ремонту покрівлі багатоповерхового
житлового будинку (або будівлі
підприємства,
установи,
організації);
4) кількість квартир у будинку, в
яких проведене утеплення стін (або
відсоток площі стін, на яких
проведена санація, до загальної
площі
будівлі
підприємства,
установи, організації);
5) кількість квартир у будинку, в
яких виконано заміну віконних
прорізів на енергоефективні (або
відсоток площі замінених віконних
прорізів на енергозберігаючі від
загальної їх кількості підприємства,
установи, організації);
6) інформація про проведення
ремонту або реконструкції існуючої
системи теплопостачання;
7) створено ОСББ;
8) інформація про визначення
мешканцями житлового будинку з
формою управління житловими
багатоповерховими
житловими
будинками.
Участь громадськості 1) чисельність ініціативної групи, Від 1 до 10 балів по
зацікавленої в реалізації проекту;
кожному заходу
в реалізації проекту
2)
кількість
бенефіціарів
(одержувачів вигод) від реалізації
проекту;
3) конкретні пропозиції щодо

3.3

3.4

подальшого
(після
реалізації
проекту)
збереження,
балансоутримання
та
обслуговування;
4) особистий внесок в здійсненні
заходів щодо підготовки житлового
фонду,
об'єктів
житловогокомунального
господарства
і
соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період.
Наявна
сума
заборгованості Від 1 до 5 балів по
Заборгованість
мешканців житлового мешканців житлового будинку чи кожному виду
за
спожиті
житлово- послуг
будинку чи вулиці за вулиці
спожиті
житлово- комунальні послуги.
комунальні послуги
Підтримка соціально Кількість проживаючих соціально Від 1 до 5 балів
незахищених верств незахищених верств населення та
населення та людей з людей з особливими потребами на
території де реалізується проект.
особливими
потребами
ІІ. «Освіта» (проекти по категорії «Кращий клас»)
1. Інформаційний ресурс

1.1 Класний куточок

1) Оформлення куточка,
план роботи класу,
розподіл обов`язків,
фотографії класу з коментарями;
2) Оформлення та змістова
наповнюваність класної газети.
1.2 Блог класу в соціальній
Оформлення, кількість фото класних
мережі
заходів, частота оновлення
матеріалів.
2. Академічні та інтелектуальні досягнення
2.1 Участь у предметних
За участь кожного учня-учасника
олімпіадах
олімпіади.

Від 1 до 10 балів по
кожному об’єкту

До 30 балів

Шкільний рівень
5 балів – (І місце)
4 бали – (ІІ місце)
3 бали – (ІІІ місце)
2 бали — за участь
Районний рівень
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)
5 балів – (ІІІ місце)
4 бали — за участь
Обласний рівень
10 балів – (І місце)
9 балів – (ІІ місце)
8 балів – (ІІІ місце)
7 балів — за участь

2.2 Участь у Всеукраїнських
конкурсах (ім. П.Яцика,
ім.Т.Шевченка,
присвяченого
шевченківським дням,
творчих конкурсах,
конференціях

3.1

3.2

3.3

4.1

За участь кожного учня-учасника
конкурсу.

Районний рівень
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)
5 балів – (ІІІ місце)
4 бали — за участь
Обласний рівень
10 балів – (І місце)
9 балів – (ІІ місце)
8 балів – (ІІІ місце)
7 балів — за участь

3. Громадянська позиція
Участь у реалізації
За кожен проект (участь у проекті,
Шкільний рівень
соціальних проектів
створення та захист проекту, участь 5 балів – (І місце)
у конкурсі проектів).
4 бали – (ІІ місце)
3 бали – (ІІІ місце)
2 бали — за участь
Районний рівень
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)
5 балів – (ІІІ місце)
4 бали — за участь
Участь у шкільних заходах Активність, згуртованість класного Шкільний рівень
колектив.
за кожну участь 2
бали
Районний рівень
за кожну участь 4
бали,
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)
5 балів – (ІІІ місце)
Обласний рівень
за кожну участь 7
балів,
10 балів – (І місце)
9 балів – (ІІ місце)
8 балів – (ІІІ місце)
Ініціативи для покращення Висунення ініціативи, яку можливо 10 балів за кожну
діяльності школи та їх
реалізувати
ініціативу
реалізація
Реалізація ініціативи
30 балів кожної
ініціативи
4. Натхнення і талант
Участь колективів, команд, За участь кожного учня-учасника
Районний рівень
учнів класу у творчих
творчого конкурсу чи командну
4 бали – (І місце)
конкурсах, змаганнях
перемогу
3 бали – (ІІ місце)
різного рівня (шкільних,
2 бали – (ІІІ місце)
районних, обласних,
1 бал — участь
Всеукраїнських)
Обласний рівень
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)

5 балів – (ІІІ місце)
4 бали — участь
Всеукраїнський
рівень
10 балів – (І місце)
9 балів – (ІІ місце)
8 балів – (ІІІ місце)
7 балів — участь
5. Здоровий спосіб життя
5.1 Участь учнів у спортивних За участь кожного учня-учасника
змаганнях різного рівня
змагань чи командну перемогу

1

2

Районний рівень
4 бали – (І місце)
3 бали – (ІІ місце)
2 бали – (ІІІ місце)
1 бал — участь
Обласний рівень
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)
5 балів – (ІІІ місце)
4 бали — участь
Всеукраїнський
рівень
10 балів – (І місце)
9 балів – (ІІ місце)
8 балів – (ІІІ місце)
7 балів — участь
6. Огляд «Наш клас — просто КЛАС!» (очний)
Візитка класу «Я і мій
Самобутність класного колективу,
До 30 балів
дружний клас»
наявність традицій у життєдіяльності
колективу, повне розкриття
особливостей колективу,
креативність, яскравість виступу,
актуальність змісту
«Шкільні історії в журналі Творчий підхід, актуальність
До 30 балів
«Єралаш»
виступу, акторська майстерність,
дотепність
ІІІ «Культура»

№
п/п
1

Напрямки

Орієнтовні об’єкти оцінювання

1. Проекти по категорії «Сучасна бібліотека»
Основні показники роботи 1. Кількість користувачів в % від
бібліотеки
чисельності населення по кожній
території.
2. Кількість проведених за рік
масових заходів.
3. Наявний книжковий фонд з
розрахунку на 1 мешканця по
території.

Кількість балів

Від 1 до 5

2

3

4

1.1

1.2

2.2

4. Перелік послуг, що надає
бібліотека з розрахунку на 1
абонента.
Ефективність
1. Участь у конкурсах та проектах
Від 1 до 5
інформаційної діяльності різних рівнів
бібліотеки
2.
Наявність
розповсюдженого
роздаткового матеріалу, друкованої
інформаційної продукції
3. Активність бібліотеки у медіапросторі (друк у газетах, виступи на
радіо, наявність сайту та сторінок
бібліотеки у соціальних мережах)
Матеріально-технічний
1.
Загальна
характеристика
Від 1 до 5
стан бібліотеки
приміщення
2. Наявність комп’ютерної техніки
3.
Необхідність
проведення
ремонтних
робіт
приміщення
бібліотеки
Аналіз очікуваного
1.
Соціальна
обґрунтованість
Від 1 до 5
результату від перемоги у реалізації проекту
даному конкурсі
2. Сума матеріальних затрат на
реалізацію мети
3. Очікувані результати від реалізації
даного проекту
2. Проекти по категорії «Розвиток аматорського мистецтва»
1. Інформаційний ресурс
Методичний куточок
1. Оформлення куточка, план роботи Від 1 до 10 балів по
колективу,розподіл обов`язків,
кожному об’єкту
фотографії колективу з коментарями;
2.
Оформлення
та
змістова
наповнюваність куточка.
Блог колективу в
Оформлення, кількість фото заходів, До 30 балів
соціальній мережі
частота оновлення матеріалів.
2. Творчі досягнення
Участь у конкурсах
За участь кожного учасника, кожного Районний рівень
(оглядах)
колективу
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)
5 балів – (ІІІ місце)
4 бали — за участь
Обласний рівень
10 балів – (І місце)
9 балів – (ІІ місце)
8 балів – (ІІІ місце)
7 балів — за участь

2.3 Участь у Всеукраїнських
конкурсах, творчих
конкурсах, конференціях

За участь кожного учасника
конкурсу, колективу

Районний рівень
7 балів – (І місце)
6 балів – (ІІ місце)
5 балів – (ІІІ місце)
4 бали — за участь

Обласний рівень
10 балів – (І місце)
9 балів – (ІІ місце)
8 балів – (ІІІ місце)
7 балів — за участь

№
з/п

ІV «Охорона здоров’я»
Діяльність відділень КЗ «Петрівська ЦРЛ»
Напрямки
Орієнтовні об’єкти оцінювання

Кількість балів

1. Дотримання вимог Статуту лікарні
1.1
1. Рівень дотримання етики та Від 5 до 30 балів по
деонтології працівників відділення кожному об’єкту
(звернення громадян з приводу
скарг);
- головний лікар
- голова адміністрації
- 5 балів
- департамент ОЗ
- 10 балів
- державний рівень
- 15 балів
2.
Виконання
ліжко-днів
по
- 20 балів
відділенням;
3. Зовнішній вигляд медичного
персоналу;
4. Збереження медичного обладнання
та інвентарю.
1.2 Якість надання медичної За підсумками року
5 балів – 81-100%
допомоги
(виписано з
видужанням)
4 бали – 61 – 80%
3 бали – 41 – 60%
2 бали - менше 40 %
1.3 Участь медичних
За участь медичного працівників у
Районний рівень
працівників у конкурсах
конкурсах «Кращий за професією»
5 балів – (І місце)
«Кращий за професією»
4 бали – (ІІ місце)
3 бали – (ІІІ місце)
2 бали — за участь
Обласний рівень
10балів – (І місце)
8 балів – (ІІ місце)
7 балів – (ІІІ місце)
6 бали — за участь

2. Громадянська позиція
2.1 Участь у реалізації
соціальних проектів

За кожен проект (участь у проекті,
Рівень лікарні
створення та захист проекту, участь у 5 балів – (І місце)
конкурсі проектів)
4 бали – (ІІ місце)
3 бали – (ІІІ місце)
2 бали — за участь
Районний рівень
10балів – (І місце)
8 балів – (ІІ місце)
7 балів – (ІІІ місце)
6бали — за участь

2.2 Ініціативи для покращення Висунення ініціативи, яку можливо
діяльності лікарні та їх
реалізувати
реалізація
Реалізація ініціативи
3.Огляд «Наше відділення — ЗРАЗКОВЕ!»
3.1 Візитка відділення «Ми - Самобутність колективу відділень,
зразок для наслідування» креативність, тримання
прибудинкової території в
належному стані

10 балів за кожну
ініціативу
30 балів кожної
ініціативи
До 30 балів

Діяльність ФАПів та лікарських амбулаторій району
№
з/п

Напрямки

Орієнтовні об’єкти оцінювання

Кількість балів

1. Дотримання вимог Статуту медичних закладів
1.1
1. Рівень дотримання етики та Від 1 до 5 балів по
деонтології працівників ФАПів та кожному об’єкту
ЛА;
2. Зовнішній вигляд медичного
персоналу;
3. Збереження медичного обладнання
та інвентарю
1.2 Якість надання медичної За підсумками року
5 балів – 81-100%
допомоги
(виписано з
видужанням )
4 бали – 61 – 80%
3 бали – 41 – 60%
2 бали менше 40 %
1.3 Участь медичних
За участь медичного працівників у
Районний рівень
працівників у конкурсах
конкурсах «Кращий за професією»
5 балів – (І місце)
«Кращий за професією»
4 бали – (ІІ місце)
3 бали – (ІІІ місце)
2 бали — за участь
Обласний рівень
10балів – (І місце)
8 балів – (ІІ місце)

7 балів – (ІІІ місце)
6 бали — за участь
2. Громадянська позиція
2.1 Участь у реалізації
За кожен проект (участь у проекті,
Рівень лікарні
соціальних проектів
створення та захист проекту, участь у 5 балів – (І місце)
конкурсі проектів)
4 бали – (ІІ місце)
3 бали – (ІІІ місце)
2 бали — за участь
Районний рівень
10балів – (І місце)
8 балів – (ІІ місце)
7 балів – (ІІІ місце)
6 бали — за участь
2.3 Ініціативи для покращення Висунення ініціативи, яку можливо
діяльності КЗ
реалізувати
«Петрівського РЦПМСД» Реалізація ініціативи
та їх реалізація

10 балів за кожну
ініціативу
30 балів кожної
ініціативи

3.Огляд «Наші заклади — ЗРАЗКОВІ!»
3.1 Візитка ЛА та ФАПів:
Догляд за прилеглою територією
До 30 балів
«Працюємо на зразковий
результат »

____________________

