
Витяг з протоколу № 14 
 

засідання ради обласного конкурсу проектів  
та програм розвитку місцевого самоврядування 

 

м. Івано-Франківськ               28.05.2020 року 
 

 
Присутні: В. Гладій, С. Басараб, Л. Романів, М. Палійчук, О. Дзеса 

 

 

Порядок денний: 
1. Про визначення пріоритетних напрямків для одинадцятого обласного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 
2. Про оголошення дев’ятих обласних конкурсів “Громада кращого довкілля”, 

“Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада” і одинадцятого 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 
організацію їх проведення. 

3. Про затвердження: 
- вимог до учасників дев’ятих обласних конкурсів “Громада кращого довкілля”, 

“Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада” та одинадцятого 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування; 

- порядку реєстрації проектів, поданих на одинадцятий обласний конкурс проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування; 

- порядку (критеріїв) оцінювання проектів, поданих на одинадцятий обласний 
конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

 
 
По п. 3. 
Слухали: Ю. Цимбалюка, який поінформував про вимоги до учасників дев’ятих 

обласних конкурсів “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща 
етнокультурна громада”, одинадцятого обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування, порядки реєстрації та критеріїв оцінювання 
проектів, поданих на одинадцятий обласний конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. 

Виступили: С. Басараб. 
Вирішили: 
1. Затвердити:  
- вимоги до учасників дев’ятих обласних конкурсів “Громада кращого довкілля”, 

“Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада” та одинадцятого 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 
(додаються); 

- порядок реєстрації проектів, поданих на одинадцятий обласний конкурс проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування, (додається); 

- порядок (критерії) оцінювання проектів, поданих на одинадцятий обласний 
конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

 
2. Переможцям обласних конкурсів “Громада кращого довкілля” і “Краща 

спортивна громада” встановити винагороду за рахунок коштів обласного бюджету в 
таких обсягах: 

– за перше місце – 200,0 тис. грн.; 
– за друге місце – 150,0 тис. грн.; 
– за третє місце – 100,0 тис. грн. 



Переможцям обласного конкурсу “Краща етнокультурна громада”, відповідно до 
етнокультурних регіонів, встановити винагороду за рахунок коштів обласного бюджету 
в сумі 200,0 тис.грн. кожному. 

 
3. Дирекції Конкурсу: 
- забезпечити публікацію в засобах масової інформації області оголошення про 

конкурси та розмістити вимоги до учасників дев’ятих обласних конкурсів “Громада 
кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада” і 
одинадцятого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування на офіційному вебсайті обласної ради; 

- продовжити моніторинг реалізації проектів-переможців обласних конкурсів 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

Голосували: “За” – 5, “Проти” – 0, “Утримались” – 0.  
За результатами голосування рішення прийнято. 
 
 

 
Голова ради Конкурсу        Василь Гладій 
 
 
 
 
Секретар ради Конкурсу       Любов Романів 


