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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:       «Сценарій
зриву виборів —  

це сценарій російський. 
Чесне волевиявлення 

громадян і захист 
волевиявлення —  

це сценарій 
український».

 
 

США та Європа — 
найбільші донори 

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА. Мінекономрозвитку проаналізува-
ло стан реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) 
—  ресурсів та послуг,  які надають донори на безоплатній та безпо-
воротній основі відповідно до міжнародних договорів.

Протягом 2018 року в Україні реалізовували 618 проектів МТД за-
гальною  вартістю 6,6 мільярда доларів. Це на 109 проектів (майже на 
мільярд доларів) більше, ніж у 2017-му, повідомляє прес-служба Мін-
економрозвитку. Найбільшими донорами для нас були: США — по-
над 2 мільярди доларів (124 проекти), ЄБРР — 759,7 мільйона (44), 
ЄС — 522,3 мільйона (235), Німеччина — 386,9 мільйона (39), Ка-
нада — 152,3 мільйона доларів (18). За сферами цільового призна-
чення кошти розподілили так: на нацбезпеку і оборону — 1,2 мільяр-
да доларів (28%), ядерну безпеку — 819,1 мільйона (20%), урядуван-
ня та громадянське суспільство — 509,8 мільйона (12%), відновлен-
ня Донбасу і підтримку внутрішньо переміщених осіб — 356,7 мільйо-
на (9%), регіональний розвиток — 334,7 мільйона (8%), енергетику та 
енергоефективність — 262 мільйони (6%), охорону здоров’я — 137 
мільйонів (3%), освіту і науку — 120,8 мільйона доларів (3%).

2,4 млрд грн 
закладено в бюджет цього року для виплат 
1700 грн на кожну третю і наступну дитину 

до досягнення ними шестирічного віку

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ГЛУХИЙ КУТ. Минає п’ята річниця початку 
«рускої весни» на Донбасі, жертвами і заручниками  
якої стали мільйони людей

«Рускій мір» і гібридна 
війна — одна сатана

Президент про те, що влада зробить усе залежне  
від неї для захисту вибору громадян нашої держави
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Реформуючи медичну галузь, 
на Сумщині акцентують 
не лише на доборі кадрів, 
а й на  забезпеченні їх  
упорядкованим житлом

Чим живе сьогодні Товариство українців 
Бельгії, чи змінилося ставлення 
бельгійців до нас за останні  
п’ять років — про це розмова  
з головою організації Ігорем Хохляком

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Інвестувати в українських громадян
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ.  Децентралізація дала фінансовий ресурс, який має йти  
на всебічний розвиток людини  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Завдяки реформі з децентралі-
зації, що стартувала п’ять ро-

ків тому, на місця пішли десятки 
мільярдів гривень. І значну части-
ну цих коштів нині потрібно ефек-

тивно інвестувати у всебічний роз-
виток українців — зокрема в осві-
ту, сферу культури, спортивну 
інфраструктуру. Це правильна 
стратегія. Будувати дороги також 
необхідно, але й на розвиток лю-
дини потрібно працювати, даючи 
їй змогу розкривати свої здібнос-

ті та дбати про власне здоров’я. На 
цьому, відкриваючи вчорашнє за-
сідання уряду, наголосив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.  

У країні діє програма розбудо-
ви мережі спортивних об’єктів. З 
2016 року 10% коштів Державно-
го фонду регіонального розвитку 

спрямовують саме на будівництво 
та оновлення об’єктів спортивної 
інфраструктури. Торік обсяг асиг-
нувань становив 600 мільйонів 
гривень. Додатковий ресурс нада-
ли громади. Наразі 2650 об’єктів 
відремонтовано або зведено з нуля. 
Глава уряду акцентував, що масо-

вий спорт — це не лише нові ста-
діони, нові спортивні зали, об’єкти 
спортивного призначення. Це та-
кож імідж країни — як з огляду на 
участь українських спортсменів у 
змаганнях, так і з огляду на 
можливості проведення зма-
гань в Україні. 2
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ОГОЛОШЕННЯ
В провадженні Костянтинівського міськрайонно-

го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 05 листопада 1982 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія 
Олексійовича в судове засідання на 09 квітня 2019 
року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає справу №554/4985/18 (провадження  
№1-кп/234/301/19) по кримінальному провадженню, 
внесеному до ЄРДР за № 12018170000000358 за об-
винуваченням Барабаша Юрія Дмитровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 364 КК України.

Обвинувачений Барабаш Юрій Дмитрович, 
26.01.1964 року народження, викликається на 08 
квітня 2019 року о 13-00 годині до суду, каб. № 14, 
для участі у розгляді справи. 

Головуючий по справі суддя Бакуменко А. В.

Костянтинівський міськрайониий суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 за 
обвинуваченням Рибальченко Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олександрович, 
24.07.1961 року народження, зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/15, викли-
кається до суду на 09 годину 00 хвилин 12 квітня 2019 року 
(корп. № 1, каб. № 12) для участі у підготовчому судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Сітніков Т. Б.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримі-
нальне провадження відносно Комісаренка Сергія Володимиро-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, місто Торез, вули-
ця Котляревського, будинок 73, викликається на 09 квітня 2019 
року о 14-00 годині до суду (кабінет № 204, другий поверх) для 
участі у розгляді вказаного кримінального провадження.

У випадку неможливості прибуття обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність на підставі документів, які є в матеріа-
лах справи.

Суддя Шиян В. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку для забезпечення житлом  військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник: Головне управління Національної гвардії України, ЄДРПОУ 08803498, Украї-
на, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.

1.1. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Модлінський 
Микола Володимирович, Курлов Андрій Юрійович (тел. 044-249-27-23, m.modlinskiy@ngu.gov.ua);

1.2. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua. 
3. Інформація про предмет конкурсу: придбання квартир на умовах пайової участі та на вторин-

ному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України.
Лот 1 — 2 квартири у м. Херсон, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та 1 — двокімнат-

на квартира;
Лот 2 — 2 однокімнатні квартири у м. Полтава;
Лот 3 — 4 квартири у м. Івано-Франківськ, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 2 — дво-

кімнатні квартири та 1 — трикімнатна квартира;
Лот 4 — 2 квартири у м. Рівне, у тому числі: 1 – двокімнатна квартира та 1 — трикімнатна квартира;
Лот 5 — 1 двокімнатна квартира у м. Львів;
Лот 6 — 3 квартири у м. Слов’янськ, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 1 — двокімнатна 

квартира, 1 — трикімнатна квартира;
Лот 7 —  17 квартир у населених пунктах Києво-Святошинського району, у тому числі: 5 — од-

нокімнатних квартир, 10 — двокімнатних квартир та 2 — трикімнатних квартири;
Лот 8 — 9 квартир у м. Дніпро, у тому числі 4 — однокімнатні квартири, 2 — двокімнатні квар-

тири та 3 трикімнатні квартири.
До розгляду приймаються пропозиції на постачання квартир в об’єктах, які знаходяться в на-

селених пунктах, розташованих на відстані до 15 км від обласного центру. Відстань від обласного 
центру до населеного пункту, в якому пропонується житло, — це найкоротша відстань від дорож-
нього знака «Кінець населеного пункту» (обласний центр) до дорожнього знака «Початок населе-
ного пункту» (населений пункт, в якому пропонується житло) по автомобільним дорогам з асфаль-
тобетонним покриттям.

Строк поставки квартир: до  1 вересня 2019 року.
4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб. № 705-Б, Управління розкварти-

рування і капітального будівництва логістики.
5.2. Строк: до 17 квітня 2019 року до 10:00 год.
6. Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
6.2. Дата: 17 квітня 2019 року, об 11:00 год.

Свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно, а саме: підвальне приміщен-
ня №39, від 07.06.2012 р., серія та номер 
бланка САЕ673379, яке знаходиться за 
адресою: м. Донецьк, вулиця  Щорса, буд. 
27б, видане Головним управлінням благо-
устрою та комунального обслуговування 
Донецької міської ради, на підставі рішен-
ня виконкому Донецької міської ради від 
23.05.2012 р. № 116/109, видано началь-
ником головного управління К. Л. Савіно-
вим,  на ім’я Сілкіна Світлана Аркадіївна, 
вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно, а саме: підвальне приміщен-
ня №42, від 07.06.2012 р., серія та номер 
бланка САЕ673377, яке знаходиться за 
адресою: м. Донецьк, вулиця  Щорса, буд. 
27б, видане Головним управлінням благо-
устрою та комунального обслуговування 
Донецької міської ради, на підставі рішен-
ня виконкому Донецької міської ради від 
23.05.2012 р. № 116/111, видано началь-
ником головного управління К. Л. Савіно-
вим,  на ім’я Сілкіна Світлана Аркадіївна, 
вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олек-

сандрович, 30.05.1995 р., останнє відо-
ме місце проживання: вул. Хіміків, буд. 
34, кв. 1, м. Калуш Калуського райо-
ну Івано-Франківської області, на підста-
ві ст. 258-3 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 22.04.2019 р. о 09 год. 30 хв. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кри-
мінального провадження про обвинува-
чення Галецького Федора Олександрови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Ми-

колаївна, 24.05.1980 р.н., уродженка  
м. Лисичанськ Луганської області, яка 
зареєстрована за адресою: вул. Пушкі-
на, буд. 17, на підставі ст.ст. 134, 135, 
297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 08.05.2019 р. о 09 год. 30 хв. 
до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгля-
ду кримінального провадження про обви-
нувачення Алдохіної Марини Миколаївни 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильо-

вич, 05.02.1963 р.н., уродженець смт Трьох-
ізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської 
обл., громадянин України, останнє відоме 
місце проживання: Луганська обл., Новоай-
дарський р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булаві-
на, буд. 58, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 
323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
08.05.2019 р. об 11 год. 30 хв. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 
21, для розгляду кримінального проваджен-
ня про обвинувачення Сотнікова Івана Васи-
льовича у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Ва-

сильович, 20.12.1971 р.н., уродженець 
м. Ровеньки Луганської обл., остан-
нє відоме місце проживання: Луганська 
обл., м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 
17, кв. 111, на підставі ст.ст. 134, 135, 
297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 08.05.2019 р. о 09 год. 00 хв. 
до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгля-
ду кримінального провадження про обви-
нувачення Журби Олександра Васильови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 

р.н., останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал 
Південний, буд. З, кв.13, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 07.05.2019 р. о 09 год. 
30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального про-
вадження про обвинувачення Сидоренка Ігора Володимирови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Викликається спадкоємець за заповітом  Бабін Олег Івано-

вич, 18 липня 1975 року народження, до приватного нотаріу-

са Олександрійського міського нотаріального округу Радової 

С. В., адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Собор-

ний, 95, для подання заяви про прийняття спадщини до 02 квіт-

ня 2019 року.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як об-
винуваченого Крючкова Віктора Миколайовича, 19.03.1971 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, Попаснянський район, смт Золоте-5, вул. Виробнича, 26/16, за матеріалами 
кримінального провадження № 607/11119/18, 1-кп/425/158/19, на підставі обвинувального акта віднос-
но Крючкова В. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В.М. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 05 квітня 2019 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

В зв’язку з втратою Українського паспорта: серія ЕК №879066, 
виданого Молодогвардійським МВМ УМВС України в Луганській області 

24 липня 1998 року на ім’я Крайненка Євгена Олександровича,  
вважати цей паспорт недійсним.

Договір довічного утримання (догляду) між Чорною Валентиною Захарівною  
та Ющенком Анатолієм Павловичем, виданий державним нотаріусом 

Абісовою Т. Ф. Другої київської державної нотаріальної контори, зареєстрований 
в реєстрі за № 6-1959 від 09 жовтня 2010 року, вважати втраченим.

Втрачений судновий білет на судно «Прогрес» з бортовим  
номером УКА-1157-к та посвідчення на керування малогабаритним 

судном, видане на власника Порай-Кошиця Володимира  
Миколайовича, 30.10.1948 р.н., вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадра) 

доводить до відома, що у зв’язку із неусуненням надрокористувачами 
причин зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, 
розглянуто питання щодо подальшої дії цих дозволів.

Відповідно до частини другої статті 26 Кодексу України про надра 
право користування надрами припиняється органом, який надав надра 
у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, 
у разі незгоди користувачів — у судовому порядку.

Враховуючи викладене, просимо зазначених надрокористувачів на-
дати до Держгеонадр України в 15-денний строк власну позицію (згоду/
незгоду) на припинення права користування надрами, згідно зі спеці-
альними дозволами на користування надрами, відповідно до Переліку:

Перелік надрокористувачів
1. ТОВ «Донпромбізнес» (дозвіл № 3373 від 29.07.2004, № 3018 від 

18.11.2008);
2. ТДВ «Орендне підприємство шахтоуправління Благовіщенське» 

(дозвіл № 4782 від 18.11.2008, № 4820 від 16.12.2008); 
3. ТОВ «Угледобича» (дозвіл № 5041 від 12.11.2009); 
4. ДП «Шахтарськантрацит» (дозвіл № 3177 від 02.10.2003, № 3180 

від 02.10.2003, № 4838 від 26.12.2008);
5. ТОВ «Кварц» (дозвіл № 2526 від 07.09.2001);
6. ТОВ «Пересувна механізована колона «Укрстрой» (дозвіл № 4968 

від 16.04.2009). 

Оголошення № 286/5/2113-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 
України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 — м. Одеса, 

до 40 квартир.
3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація 

про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурс-
на комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: до 30.07.2019;
термін дії договорів: до 30.12.2019.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент держав-

них закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства обо-
рони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 09.04.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 09.04.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок 

з учасниками: Щербань Анатолій Олексійович, Тимошенко Олена Лео-
нідівна, тел./факс (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Довбик Наталія Мико-
лаївна, тел. (044) 2711260.

Оголошення № 286/5/2107-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир
на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 

України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх 

кількість: лот 1 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 — м. Одеса, до 40 
квартир.

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформа-

ція про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Кон-
курсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення кон-
курсу, опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/1540-НЕР 
у газеті «Урядовий кур’єр» від 07.03.2019 № 46 (6409).

4. Результат проведення конкурсу: конкурс відмінено у зв’язку з від-
хиленням всіх конкурсних пропозицій.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL43384-F11GL43385
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.04.2019

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення  
відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41966-asset-sell-id-193362

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL43478-F11GL43510
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

16.05.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41992-asset-sell-id-193420

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) ви-
кликає УЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА (зареєстрований 
за адресою: Донецька область, Бахмутський район, смт Ми-
ронівський, вул. Б. Хмельницького, 11/25) по кримінальному 
провадженню № 225/2733/17 як обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 10.04.2019 року о 09:00 годи-
ні. Явка обвинуваченого обов’язкова. Суддя Качаленко Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з її змістом. 

  В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кри-
мінальному провадженню, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за №42016050000000405 від 
19.05.2016 року за обвинуваченням Морозова Василя Воло-
димировича, Новікова Максима Вікторовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2  
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Суд викликає обвинувачених Морозова Василя Володи-
мировича, Новікова Максима Вікторовича в судове засідан-
ня на 09 квітня 2019 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбу-
деться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка,  
пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді
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ОГОЛОШЕННЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації

11 березня 2019 р. Cєвєродонецьк № 201 
Зареєстровано у Головному територіальному  

управлінні юстиції у Луганській області  
20 березня 2019 р. за № 23/1933 

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації — 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 червня 2017 року № 408 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), статті 1 Зако-
ну України «Про військово-цивільні адміністрації» (із змінами), з метою реалізації Регіональної цільової програ-
ми з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об’єднаних територіальних громад у Луган-
ській області на 2017-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації — ке-
рівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 травня 2017 року № 308, та необхідністю вдосконален-
ня механізму регулювання процедури проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку зобов’язую:

1. Внести зміни до Положення про обласний конкурс проектів місцевого розвитку, затвердженого розпоряджен-
ням голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 черв-
ня 2017 року № 408, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 07 лип-
ня 2017 року за № 83/1683 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації — керівника облас-
ної військово-цивільної адміністрації від 21 лютого 2018 року № 156), виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечи-

ти опублікування цього розпорядження в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В. о. голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації С. ФІЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної державної адміністрації — 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
20 червня 2017 року № 408  

(у редакції розпорядження голови обласної державної 
адміністрації — керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 11 березня 2019 р. № 201)
Зареєстровано у Головному територіальному  

управлінні юстиції у Луганській області  
20 березня 2019 р. за № 23/1933 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс проектів місцевого розвитку

І. Загальні положення
1.1. Цим Положенням регулюється процедура проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку 

(далі — Конкурс), спрямованого на підтримку місцевих ініціатив шляхом їх співфінансування з обласного, інших 
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, з метою виконання Регіо-
нальної цільової програми з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об’єднаних терито-
ріальних громад у Луганській області на 2017-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної держав-
ної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 травня 2017 року № 308.

1.2. Терміни у цьому Положенні вживаються у таких значеннях:
ініціативна група громадян — громадяни у кількості від 10 осіб, які на законних підставах проживають на те-

риторії села, селища, міста або їх частин, у тому числі об’єднаної територіальної громади (далі — ОТГ), та мають 
спільні наміри щодо реалізації проекту на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

небюджетні кошти — кошти, які не належать до надходжень та витрат державного та місцевих бюджетів;
пріоритетні напрями — напрями діяльності, спрямованої на досягнення певних соціально значущих результа-

тів у відповідному році, затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації — керівника об-
ласної військово-цивільної адміністрації (далі — розпорядження голови);

проект — документи, які містять опис процесу, об’єкта, організації та проектні рішення і дають повне уявлення про 
кінцевий корисний результат, якого планується досягти протягом певного часу за умови залучення певних ресурсів.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавством України.
1.3. Метою Конкурсу є сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст та ОТГ Луганської області у 

розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного, екологічного характеру та стимулювання громадської ак-
тивності, спрямованої на вирішення питань місцевого значення.

1.4. Основні завдання Конкурсу:
1) стимулювання діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій, органів самооргані-

зації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ), ініціативних груп громадян 
шляхом надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив;

2) поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадами щодо розв’язання соціально-економічних, 
екологічних проблем місцевого значення;

3) створення сприятливого клімату для внутрішнього розвитку територіальних громад шляхом підвищення рів-
ня їхньої самоорганізації;

4) об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та громадськості для розв’язання соціально значу-
щих проблем територіальних громад сіл, селищ, міст, ОТГ.

1.5. Учасниками Конкурсу є сільські, селищні, міські, районні ради, військово-цивільні адміністрації Луганської 
області, які подали у встановленому цим Положенням порядку проект, погоджений рішенням відповідної ради 
або військово-цивільної адміністрації (далі — Учасники). 

1.6. Ініціаторами проекту можуть бути органи самоорганізації населення, громадські організації, ОСББ, ініціа-
тивні групи громадян, які внесли проект на розгляд Учасника та взяли на себе зобов’язання залучити до його фі-
нансування небюджетні кошти в обсязі не менше 5 % від його загальної вартості (далі — Ініціатори).

II. Організаційне забезпечення Конкурсу
2.1. Для організації та проведення Конкурсу розпорядженням голови створюється конкурсний комітет у скла-

ді голови, заступника голови та його членів. 
Головою конкурсного комітету є заступник голови Луганської обласної державної адміністрації за посадою. 
Заступник голови конкурсного комітету та члени конкурсного комітету визначаються із числа працівників 

структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації, представників Луганського відокремленого 
підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», Луганського регіонального відділення Асоціа-
ції міст України, Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області.

2.2. Конкурсний комітет: 
1) приймає рішення про оголошення Конкурсу;
2) визначає строки подання проектних заявок;
3) створює секретаріат;
4) забезпечує розгляд проектів, їх оцінку та визначення переможців Конкурсу;
5) розглядає звернення та скарги з питань, пов’язаних з організацією і проведенням Конкурсу;
6) приймає рішення про припинення фінансування проектів та визначає додаткових переможців згідно з пунк-

том 4.10 розділу ІV цього Положення;
7) затверджує план проведення Конкурсу.
2.3. Члени конкурсного комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
Член конкурсного комітету не бере участі у голосуванні та оцінюванні проекту, якщо його ініційовано:
органом самоорганізації населення, в якому він є членом керівного органу;
громадською організацією, членом якої він є;
ОСББ, в якому він є членом керівного органу;
ініціативною групою, до складу якої він входить.
Якщо член конкурсного комітету є посадовою особою органу місцевого самоврядування, він не бере участі у 

голосуванні та оцінюванні проекту, поданого відповідним органом місцевого самоврядування. 
2.4. Організаційною формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться за необхідності.
2.5. Засідання конкурсного комітету скликає та проводить його голова, а у разі його відсутності — заступник 

голови конкурсного комітету. 
Засідання конкурсного комітету є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини членів від 

його загального складу. 
2.6. Рішення конкурсного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість його членів, 

присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення конкурсного комітету оформлюються протоколом, який підписується головуючим та відповідальною 

особою секретаріату.
2.7. У своїй діяльності конкурсний комітет керується чинним законодавством України, розпорядженнями го-

лови і цим Положенням.
2.8. Конкурсним комітетом із числа працівників структурних підрозділів Луганської обласної державної адмі-

ністрації та Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області утворюється секретаріат, який є йо-
го робочим органом.

2.9. При утворенні секретаріату конкурсним комітетом визначається відповідальна особа секретаріату, до 
обов’язків якої належить: прийняття та реєстрація проектів, розподіл та направлення прийнятих проектів та дода-
них до них документів членам секретаріату для перевірки, скликання засідань секретаріату у випадку необхіднос-
ті, повернення поданих Учасниками проектних заявок та документів у випадку їх невідповідності вимогам цього 
Положення, підготовка проектів протоколу засідання конкурсного комітету.

2.10. Члени секретаріату:

1) аналізують проекти щодо їх відповідності вимогам, передбаченим цим Положенням;
2) попередньо оцінюють проект за критеріями, визначеними підпунктами 2-4 пункту 5.1 розділу V цього Положення;
3) направляють перевірені та попередньо оцінені проекти членам конкурсного комітету;
4) інформують відповідальну особу секретаріату про невідповідність проекту вимогам цього Положення;
5) попередньо розраховують рейтингові оцінки проектів на підставі результатів оцінювання членами конкурс-

ного комітету;
6) здійснюють інші функції за дорученням конкурсного комітету.
2.11. У випадку необхідності, за власною ініціативою або пропозицією членів секретаріату, для вирішення окре-

мих питань, пов’язаних із аналізом, попереднім оцінюванням, поверненням проектів тощо відповідальною осо-
бою секретаріату може бути скликано його засідання, яке є правомочним за умови присутності на ньому не мен-
ше половини від його загального складу. 

Засідання секретаріату обов’язково скликається для формування попереднього розрахунку рейтингових оці-
нок проектів на підставі результатів оцінювання членами конкурсного комітету. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів секретаріату, присутніх на засіданні, 
про яке не пізніше наступного робочого дня відповідальна особа секретаріату інформує голову конкурсного комітету.

Рішення секретаріату оформлюється протоколом, який підписується відповідальною особою секретаріату.
2.12. Управління:
1) здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсного комітету;
2) забезпечує оприлюднення рішень конкурсного комітету; 
3) здійснює моніторинг реалізації проектів;
4) готує та вносить на розгляд проекти розпоряджень голови з питань, визначених цим Положенням.

ІІІ. Вимоги до проекту
3.1. Проект, який подається на Конкурс, має відповідати вимогам щодо змісту та оформлення, передбаченим 

цим Положенням. 
3.2. Учасник у строки, визначені конкурсним комітетом, подає секретаріату Конкурсу такі документи:
1) проектну заявку на участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку (далі — проектна заявка) за 

формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
2) рішення районної, міської, сільської, селищної ради, військово-цивільної адміністрації про погодження про-

екту та участь у його співфінансуванні; 
3) гарантійний лист Ініціатора про участь у співфінансуванні проекту;
4) кошторис витрат на реалізацію проекту. 
3.3. Проект подається у друкованому та електронному вигляді. 
3.4. Додатково до документів, визначених пунктом 3.2 цього розділу, Учасник подає:
1) якщо ініціатором проекту є орган самоорганізації населення:
копію документа, що підтверджує легалізацію органу самоорганізації населення в установленому законодав-

ством порядку;
копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє орган самоорганізації населення;
копію паспорта громадянина України особи, уповноваженої представляти орган самоорганізації населення;
згоду на обробку персональних даних;
2) якщо ініціатором проекту є громадська організація:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських форму-

вань, що підтверджує факт державної реєстрації громадської організації;
копію статуту;
копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє громадську організацію;
копію паспорта громадянина України особи, уповноваженої представляти громадську організацію;
згоду на обробку персональних даних;
3) якщо ініціатором проекту є ОСББ:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань, 

що підтверджує факт державної реєстрації ОСББ;
копію статуту;
копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє ОСББ;
копію паспорта громадянина України особи, уповноваженої представляти ОСББ;
згоду на обробку персональних даних;
4) якщо ініціатором проекту є ініціативна група громадян:
протокол зборів ініціативної групи міста (села, селища) із впровадження проекту, посвідчений керівником ор-

гану місцевого самоврядування за місцем її створення, із зазначенням особи, уповноваженої представляти цю 
групу, прізвищ, імен та по батькові кожного її члена (додаток 2);

копію паспорта громадянина України особи, уповноваженої представляти ініціативну групу громадян;
згоду на обробку персональних даних;
5) у разі, якщо в рамках реалізації проекту планується поліпшення (вдосконалення, модернізація) стану об’єкта 

(майна), до проекту додаються фотознімки або візуалізація наявного стану об’єкта, який планується змінити або 
відремонтувати.

Якщо в рамках реалізації проекту планується видання брошур, бюлетенів, виготовлення конструкцій, пошив 
сценічних костюмів тощо, до проекту додається макет (або опис, фото, малюнок, зразок виробу), який плану-
ється виготовити.

3.5. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних да-
них» (із змінами).

3.6. Не допускаються до участі в Конкурсі проекти у разі: 
1) виявлення недостовірної інформації, яка міститься в документах, що подаються на Конкурс;
2) відкликання проектної заявки Учасником Конкурсу;
3) надходження проектної заявки після закінчення встановленого строку для її прийому;
4) надання проектної заявки та інших документів (інформації), передбачених цим Положенням, не у повному 

обсязі або якщо вони не відповідають вимогам цього Положення;
5) якщо Ініціатори не зареєстровані або не легалізовані у встановленому законодавством порядку на терито-

рії відповідних адміністративно-територіальних одиниць Луганської області (крім ініціативних груп громадян);
6) виявлення у Ініціатора, його представника, представника Учасника конфлікту інтересів відповідно до Зако-

ну України «Про запобігання корупції» (із змінами);
7) якщо Ініціатори проекту, що є юридичними особами, знаходяться у стані ліквідації чи реорганізації, або сто-

совно них порушено процедуру банкрутства.
ІV. Умови фінансування проектів

4.1. Співфінансування реалізації проектів переможців Конкурсу за рахунок коштів обласного бюджету, перед-
бачених на поточний бюджетний рік, здійснюється шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції районним, 
міським бюджетам та бюджетам ОТГ на підставі розпорядження голови, прийнятого з урахуванням рішення кон-
курсного комітету про визначення переможців Конкурсу. 

4.2. Районні, міські (міст обласного значення) ради та військово-цивільні адміністрації з метою забезпечення 
процесу фінансування проектів-переможців Конкурсу здійснюють розподіл сум субвенції між сільськими, селищ-
ними і міськими (міст районного значення) бюджетами згідно з результатами Конкурсу.

4.3. Кошти субвенції зараховуються до відповідних бюджетів і витрачаються відповідно до чинного бюджетно-
го законодавства і рішень органів місцевого самоврядування за умови забезпечення повного співфінансування з 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.4. Реалізація проектів здійснюється на підставі договорів, що укладаються між відповідними Учасниками та 
Ініціаторами.

4.5. Витрати, понесені Учасниками та Ініціаторами до оприлюднення рішення конкурсного комітету про визна-
ння проекту переможцем Конкурсу, та витрати, пов’язані зі збільшенням кошторисної вартості проекту в ході йо-
го реалізації (ураховуючи у тому числі рівень інфляції), не підлягають оплаті з обласного бюджету та здійснюють-
ся за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або ініціаторів проекту.

4.6. Майно, придбане в рамках реалізації проекту, є комунальною власністю територіальних громад, зарахову-
ється на баланс відповідного органу місцевого самоврядування або підприємства, установи, організації, що пере-
буває у комунальній власності відповідної територіальної громади і здійснює свою діяльність на основі права гос-
подарського відання або оперативного управління.

4.7. Моніторинг реалізації проектів здійснює управління з питань нормативно-правової роботи та децентралі-
зації Луганської обласної державної адміністрації (далі — Управління) на підставі інформації, яку надають пере-
можці Конкурсу до 05 числа кожного місяця упродовж строку реалізації проекту. 

Управління узагальнює отриману інформацію та надає її голові конкурсного комітету до 30 числа кожного мі-
сяця впродовж строку реалізації проектів. 

4.8. Упродовж одного місяця з дати завершення реалізації проекту переможець Конкурсу подає Управлінню звіт 
про результати реалізації проекту, а також фотознімки або візуалізацію, виконану будь-яким іншим способом. 

Управління не пізніше 15 днів з дати отримання звіту передає його голові конкурсного комітету.
4.9. У разі зменшення вартості реалізованого проекту розраховується відсоток співфінансування за рахунок 

обласного бюджету (50 % від загальної суми проекту), а сума економії не підлягає перерозподілу та повертаєть-
ся до обласного бюджету.

4.10. Якщо переможець Конкурсу відмовився від реалізації проекту або протягом двох місяців після перерахуван-
ня субвенції з обласного бюджету відповідному місцевому бюджету не розпочав його реалізацію, ці кошти поверта-
ються до обласного бюджету та перерозподіляються додатково між іншими Учасниками (які не були визнані пере-
можцями) на підставі рішення конкурсного комітету та розпорядження голови згідно з рейтингом оцінювання пода-
них проектів, у межах залишку коштів обласного бюджету, передбачених на проведення Конкурсу у поточному році.

4.11. Загальний обсяг коштів, передбачених на співфінансування проектів з обласного бюджету, визначається 
обласним бюджетом на відповідний рік. 

4.12. Гранична сума співфінансування окремого проекту з обласного бюджету становить 200 тис. грн та не пе-
ревищує 50 % від його загальної вартості. 

4.13. Частка небюджетного співфінансування проекту, яка забезпечується Ініціатором, має становити не мен-
ше 5 % від його загальної вартості та вноситься на спеціальний рахунок, відкритий Учасником відповідно до укла-
деного з Ініціатором договору з будь-яких джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.14. Частка співфінансування проекту з районного, міського, селищного, сільського бюджетів становить різ-
ницю між часткою фінансування з обласного бюджету та сумою коштів, які забезпечено Ініціатором.
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4.15. Реалізація проекту здійснюється упродовж бюджетного року. Кошти, не використані протягом бюджетно-

го року, повертаються до відповідного місцевого бюджету та Ініціаторам, пропорційно до обсягів співфінансування.
4.16. У рамках Конкурсу не фінансуються проекти, що передбачають:
1) спрямованість на політичну та виборчу діяльність;
2) одержання прибутку, матеріальної допомоги, заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат 

Учасниками або Ініціаторами, їх представниками, іншими особами;
3) погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;
4) витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;
5) придбання або ремонт техніки, яка належить Ініціаторам або іншій особі приватного права;
6) видання авторських робіт, організацію і проведення персональних виставок;
7) видатки, пов’язані з поліпшенням стану об’єктів, які знаходяться у приватній або державній власності.
4.17. Придбання товарів, робіт і послуг з метою реалізації проекту здійснюється відповідно до чинного зако-

нодавства України.
V. Критерії та порядок оцінювання проектів

5.1. Переможці Конкурсу визначаються шляхом відбору проектів на підставі їх рейтингової оцінки, в основу 
якої покладено бальну систему за такими критеріями:

1) вплив проекту на розвиток адміністративно-територіальної одиниці Луганської області, на якій здійснюєть-
ся реалізація проекту.

Оцінювання за цим критерієм здійснюється членами конкурсного комітету шляхом проставлення балів залеж-
но від ступеня впливу на розвиток території Учасника, а саме:

4 бали — значний вплив, який дозволяє комплексно вирішити наявну проблему або створити нові можливос-
ті для отримання послуг населенням;

3 бали — суттєвий вплив, який дозволяє вирішити окрему проблему або створити можливості для отримання 
послуг населенням в окремій галузі; 

2 бали — вплив, який дозволяє частково вирішити проблему або вдосконалити надання послуг населенню у 
певній галузі;

1 бал — незначний вплив, який не вирішує наявних проблем, а поліпшує стан певного об’єкта;
2) відповідність проекту пріоритетним напрямам, визначеним розпорядженням голови на відповідний рік.
Якщо проект відповідає одному із пріоритетних напрямів, затверджених розпорядженням голови, за цим кри-

терієм нараховується 1 бал;
3) участь ініціаторів проекту у співфінансуванні.
За цим критерієм нараховується 0,5 бала за кожний відсоток частки співфінансування Ініціатора, починаючи із 6 %;
4) проект, який передбачається реалізувати на території ОТГ, додатково отримує 1 бал у випадку його реаліза-

ції в населених пунктах ОТГ (крім адміністративного центру);
5) якість проекту, яка полягає у його детальному розробленні, що дозволяє мати повне уявлення про продукт, 

створений внаслідок його реалізації, сукупність властивостей і характеристик продукту, що гарантують його мож-
ливість задовольняти потреби споживачів.

Оцінювання за цим критерієм здійснюється членами конкурсного комітету шляхом проставлення балів за шка-
лою від 0 до 2;

6) сталість проекту, яка полягає у спроможності до автономної реалізації проекту та збереження отриманих по-
зитивних результатів у довгостроковій перспективі. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється членами конкурсного комітету шляхом проставлення балів за шка-
лою від 0 до 5. 

5.2. Сумарна оцінка проекту визначається шляхом складання балів за всіма критеріями, зазначеними у пунк-
ті 5.1 цього розділу. 

Рейтингова оцінка кожного проекту розраховується шляхом складання сумарних оцінок членів конкурсного 
комітету та поділу цієї суми на їх кількість з визначенням числа до двох знаків після коми.

На основі рейтингових оцінок конкурсним комітетом формується рейтинг проектів.
5.3. На підставі рейтингу проектів визначається перелік переможців, який починається з проекту, що отримав 

найбільшу кількість балів, і закінчується проектом, фінансуванням якого вичерпується сума коштів обласного 
бюджету, передбачених на фінансування проектів переможців Конкурсу у поточному році.

VI. Порядок проведення Конкурсу
6.1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення конкурсного комітету.
Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Луганської обласної державної 

адміністрації та має містити такі відомості:
1) місце подання проектів;
2) строк подання проектів, який не може бути меншим ніж 30 робочих днів від дати оприлюднення оголошен-

ня про проведення Конкурсу;
3) контактні дані особи, відповідальної за прийняття проектів;
4) посилання на інформаційний ресурс, на якому розміщено це Положення. 
У разі необхідності, за рішенням конкурсного комітету, в оголошенні може розміщуватися додаткова інформація.
6.2. Учасники після оголошення про проведення Конкурсу подають документи, визначені цим Положенням.
6.3. Поданий Учасником проект реєструється у журналі відповідальною особою секретаріату і передається чле-

нам секретаріату для здійснення функцій, визначених цим Положенням.
6.4. Проекти, які не відповідають вимогам цього Положення, повертаються Учасникам з обґрунтуванням причин.
6.5. Проекти, які надійшли після закінчення строку, визначеного в оголошенні про проведення Конкурсу, по-

вертаються без реєстрації та розгляду.
6.6. Конкурсний комітет розглядає надані секретаріатом проекти, формує їх рейтинг, визначає переможців 

Конкурсу та надає їх перелік Управлінню для підготовки відповідного проекту розпорядження голови.
6.7. Управління протягом 5 робочих днів з дня прийняття конкурсним комітетом рішення щодо переможців 

Конкурсу забезпечує підготовку відповідного проекту розпорядження голови та його оприлюднення на офіційно-
му веб-сайті Луганської обласної державної адміністрації.

6.8. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.
VIІ. Прикінцеві положення

7.1. На об’єктах, впроваджених або модернізованих унаслідок реалізації проекту, розміщується відповідна інфор-
маційна табличка із зазначенням інформації про те, що він реалізований у рамках проведення Конкурсу (додаток 3). 

Табличка виготовляється у форматі А4 з урахуванням вимог щодо її волого- та термостійкості, якщо вона роз-
міщується на відкритій для атмосферних явищ поверхні (місцевості). 

7.2. Витрати на організаційне забезпечення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, передбачених в облас-
ному бюджеті на реалізацію Регіональної цільової програми з підтримки місцевого самоврядування та створення 
спроможних об’єднаних територіальних громад у Луганській області на 2017-2019 роки, затвердженої розпоря-
дженням голови від 18 травня 2017 року № 308. 

Начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної державної 
адміністрації В. ЛАЗНІКОВ

Додаток 1  
до Положення про обласний конкурс проектів місцевого розвитку  

(підпункт 1 пункту 3.2 розділу ІІІ)
ПРОЕКТНА ЗАЯВКА  

на участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку 
№ ___________ 

Заповнюється відповідальною  
особою секретаріату  
конкурсного комітету 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Назва проекту
2. Територіальне охоплення проекту

(вказати назви сіл, селищ, міст, району)
3. Період виконання проекту з _______ до _______2019 р.

1.1. Загальна інформація про Ініціатора
1. Назва Ініціатора 
2. Особа, уповноважена представляти Ініціатора
3. Поштова адреса
4. Телефон/факс/e-mail

1.2. Загальна інформація про Учасника
1. Назва Учасника 
2. Особа, уповноважена представляти Учасника
3. Поштова адреса
4. Телефон/факс/e-mail

1.3. Фінансування проекту
Назва джерела фінансування Сума, грн %
Кошти обласного бюджету 
Кошти районного бюджету
Кошти міського, селищного, сільського бюджету
Небюджетні кошти (вказати джерело)
ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ 100%

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
2.1. Короткий опис проекту (анотація)

Не більше 1 сторінки.
В описі проекту необхідно розкрити такі питання:
наявні проблеми в територіальній громаді, які потребують вирішення;
в якій мірі проект сприятиме розвитку території;
зв’язок проекту з попереднім досвідом вирішення проблеми чи іншими ініціативами щодо вирішення подібної 
проблеми;
результати виконання проектів, які реалізовувалися у попередні роки, місцевих програм, у тому числі обласного 
конкурсу проектів місцевого розвитку

2.2. Цільові групи
Категорії населення, на задоволення потреб яких спрямовано проект;
кількість населення, що отримає вигоди від успішної реалізації проекту

2.3. Мета і завдання проекту
Чітке формулювання мети проекту (1-2 речення).
Мета має бути зорієнтована на забезпечення потреб цільової групи населення громади або територіальної 
громади в цілому.
Завдання проекту має містити результативні показники реалізації проекту

2.4. План-графік реалізації заходів проекту
Вказуються конкретні заходи/роботи, що будуть виконані в рамках кожного окремого завдання з моменту 
початку реалізації проекту після перемоги в Конкурсі; 
не потрібно вказувати конкретні дати, лише слід зазначити конкретний період реалізації заходу («назва місяця 
початку», «назва місяця завершення» тощо)
№ 
з/п Завдання Заходи Тривалість виконання
1 2 3 4
1.  1.1.

1.2.
2. 2.1.

2.2.
2.5. Очікувані результати проекту

Зазначити:
короткострокові результати реалізації проекту (кількісні та якісні показники, яких буде досягнуто на момент 
завершення його виконання);
довгострокові результати, перспективи реалізації проекту

2.6. Життєздатність (сталість) проекту
Зазначити, як буде забезпечено дію проекту після його завершення, а саме:
яку діяльність планується виконувати;
як буде забезпечено право власності на створені матеріальні цінності;
як та за рахунок яких джерел передбачається забезпечити утримання та обслуговування об’єктів тощо.
Чи планується залучення додаткових ресурсів/коштів?

3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту

№
з/п

Найменування заходів, 
передбачених договором 

між Ініціатором та Учасником

Сума витрат,
грн

Джерела фінансування, грн
кошти обласної 

субвенції бюджет Учасника небюджетні кошти 

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

РАЗОМ,
у тому числі:
видатки споживання
видатки розвитку
Районний, міський, селищний, сільський голова,  
керівник військово-цивільної адміністрації  _____________ (прізвище, ініціали)
Особа, уповноважена представляти Ініціатора _____________ (прізвище, ініціали)
«_____» ____________2019 року

Додаток 2  
до Положення про обласний конкурс проектів місцевого розвитку  

(підпункт 4 пункту 3.4 розділу ІІІ)
П Р О Т О К О Л  №____ 

зборів ініціативної групи міста (села, селища)____________ 
із впровадження проекту: 

«____________________________________________________»
(назва проекту)

 «___»______________20___ р.
 (дата зборів)

Всього присутніх _______осіб
Голова зборів ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Секретар зборів ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Порядок денний:
1. Про створення ініціативної групи міста (села, селища)________________________ із впровадження проекту 

«___________________________________________».
 (назва проекту)

СЛУХАЛИ: ____________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

ВИСТУПИЛИ: ____________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

ВИРІШИЛИ:
1. Створити ініціативну групу із впровадження проекту «____________________________________________» 

(назва проекту)
у кількості _____ осіб (персональний склад додається).

2. Обрати головою ініціативної групи ___________________________________________________.
(прізвище, ім’я, по батькові)

3. Доручити члену ініціативної групи ___________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

підготувати перелік документів та матеріалів, необхідних для виконання проекту, скласти кошторис видатків.
4. Звернутися до жителів міста (села, селища), керівників підприємств, організацій з ініціативою стосовно 

впровадження та фінансування проекту.
5. Доручити голові ініціативної групи (у разі перемоги в конкурсі) _____________________________________ 

(прізвище та ініціали)
вирішити питання щодо укладення з районним (міським, селищним, сільським) головою або керівником військо-
во-цивільної адміністрації договору про співфінансування проекту «_____________________________________

(назва проекту)
____________________________». 

Додаток: персональний склад ініціативної групи на ___ арк.
Голова зборів _______________ _________________________________
 (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар зборів _______________ _________________________________
 (підпис) (прізвище та ініціали)
Посвідчую
Районний, міський, селищний, 
сільський голова, керівник 
військово-цивільної адміністрації _____________ ___________________________________
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 М. П.
«_____» ____________2019 року

Додаток 3  
до Положення про обласний конкурс проектів місцевого розвитку  

(пункт 7.1 розділу VII)

Інформаційна табличка

Луганська обласна державна адміністрація  
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

_____________________________________________________________________________________________
(назва проекту)

реалізовано за сприяння Луганської обласної державної адміністрації в рамках проведення обласного 
конкурсу проектів місцевого розвитку у 2019 році 

спільно з ____________________________________________________________________________________
(найменування ініціаторів, учасників проекту)

Бюджет проекту: __________________грн обласний бюджет _________________ грн
 місцевий бюджет _________________ грн
 внесок ініціатора проекту _________________ грн
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Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +5 +10
Житомирська 0 -5 +5 +10
Чернігівська 0 -5 +4 +9
Сумська -1 -6 +3 +8
Закарпатська +1 -4 +7 +12
Рівненська +1 -4 +6 +11
Львівська +2 -3 +6 +11
Івано-Франківська +1 -4 +6 +11
Волинська +2 -3 +6 +11
Хмельницька 0 -5 +5 +10
Чернівецька 0 -5 +5 +10
Тернопільська +1 -4 +5 +10
Вінницька 0 -5 +6 +11

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 -6 +5 +10
Кіровоградська 0 -5 +4 +9
Полтавська -1 -6 +3 +8
Дніпропетровська 0 -5 +4 +9
Одеська +1 -4 +6 +11
Миколаївська 0 -5 +5 +10
Херсонська +1 -4 +5 +10
Запорізька 0 -5 +4 +9
Харківська -1 -6 +3 +8
Донецька 0 -5 +4 +9
Луганська -1 -6 +3 +8
Крим 0 -5 +4 +9
Київ 0 -2 +7 +9

Укргiдрометцентр

Послідовників Вернадського відзначили премією

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАОХОЧЕННЯ. У Полтав-
ському художньому музеї 
імені Миколи Ярошенка впер-
ше нагородили лауреатів що-
річної обласної премії імені 
Володимира Вернадського, 
яку тамтешня обласна рада 
заснувала для розвитку нау-
ки торік. Відповідні грамоти й 
по 5 тисяч гривень отримали: 

доктори наук Віталій Костен-
ко, Ігор Козюра, Андрій Пав-
ліков, Марина Гриньова, кан-
дидати Віктор Закалюжний, 
Григорій Джурка, Віра Іль-
ченко. Їх нагородили за ва-
гомі здобутки у науково-пе-
дагогічній та науково-дослід-
ницькій діяльності, підготовці 
кваліфікованих фахівців. 

Краєзнавець Вік тор Само-
родов і музейні працівники 
Світлана Кигим та Людмила 

Ольховська нагороду отрима-
ли за здобутки у науково-до-
слідницькій діяльності, роз-
виток та популяризацію нау-
кової спадщини Володимира 
Вернадського. 

Переможців і номінантів 
привітала, побажавши їм 
п одальшої наснаги в робо-
ті, директор департаменту 
освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації Олена 
Харченко.

Володимир Вернадський 
— український науковець зі 
світовим іменем. Він був фі-
лософом, природознавцем. 
Професор, перший прези-
дент Української академії 
наук, член багатьох акаде-
мій наук інших країн. Трива-
лий час науковець жив і пра-
цював на Полтавщині. Його 
ідеї лягли в основу сучасної 
мінералогії, геології, гідро-
геології. 
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Школярі писали твори на тему 
«Як вижити у школі»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЮНІ ТАЛАНТИ. У Крама-
торську на Донеччині підбили 
підсумки всеукраїнського кон-
курсу художнього репортажу 
«Юний самовидець», у яко-
му взяли участь 49 школярів з 
різних регіонів України. Учас-
ники творчого конкурсу писа-
ли роботи на дуже актуальну 

і складну тему: «Як вижити у 
школі». Як зауважують члени 
журі, діти із притаманною їм 
емоційністю розповідали про 
непрості реалії сучасного на-
вчального процесу: надзви-
чайну завантаженість, булінг 
з боку дорослих і одноклас-
ників, вибір, який слід зроби-
ти випускникам шкіл. 

«Були сильні роботи, бага-
то хто розповідав про булінг у 

школі. Читаючи таке, хотілося 
допомогти дитині, щось пора-
дити. Деякі роботи я зачиту-
вала на своїх уроках з основ 
здоров’я, разом з учнями об-
говорювали це», — розповіла 
представниця журі вчитель-
ка із Краматорська Сталі-
на Чубенко, пам’яті сина якої 
16-річного Степана, замуче-
ного бойовиками, присвятили 
творчий захід. 

Перше місце в конкурсі, ор-
ганізованому столичним ви-
давництвом «Темпора», посі-
ла робота про свободу вибо-
ру, яку написала одинадця-
тикласниця із Краматорська 
Анастасія Марчук. На другому 
місці — творчий доробок шко-
лярки із села Висоцьк Рівнен-
ської області Марії Опанасик, 
на третьому — рядки Дарини 
Тихої з Лимана на Донеччині. 

У Миколаєві змагалися найсильніші
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У Миколає-
ві відбувся масштабний фес-
тиваль сили та мужності. 
Гостями заходу, який прой-
шов за підтримки голови Ми-
колаївської облдержадміні-
страції Олексія Савченка, 
були володар титулу «Най-
сильніша людина світу» Ва-
силь Вірастюк і президент 
Федерації стронгмену Укра-
їни Сергій Конюшок.

На Соборній площі міста 
працювали тематичні спор-
тивні, історичні та дитячі зо-
ни, ярмаркове містечко і 
фуд-корт. Чималеньке ко-
ло слухачів зібрав біля себе 
казкар, дитячий письменник 
Сашко Лірник. Заняття на 
свій смак знайшли всі, хто 
цього дня побував на святі, 
— і діти, і дорослі. Ведучим 
свята був актор і шоумен Ан-
дрій Джеджула.

Оскільки Миколаївщина 
— колиска українського ко-
зацтва, то логічно, що са-
ме тут змагалися найсиль-
ніші нащадки славних вої-
нів. Засновниця фестива-
лю Юлія Курохтіна вислови-
ла сподівання, що, провівши 
цей день разом з найсиль-
нішими чоловіками України, 
миколаївці отримають силь-

ні емоції, зарядяться опти-
мізмом і н атхненням до до-
брих справ. 

Найголовнішими подіями 
свята стали неймовірні звер-
шення силачів, які встанови-
ли кілька національних ре-
кордів України. Чотири укра-
їнські чемпіони та рекордсме-
ни світу Руслан Петруня, Де-
нис Дубровський, Сергій По-
номарьов та Артем Ушен-
ко разом потягнули чотири 
вантажівки вагою 34 тонни 
490 кілограмів на дистанції 
20 метрів за 46,16 секунди. 
А рекордсмен Олег Тягнизуб 
перевершив сам себе, вста-
новивши другий національ-
ний рекорд: він підняв зуба-
ми вагу 200 кілограмів (його 
минуле досягнення — 165 кг). 

Голова Миколаївської ОДА 
долучився до вправ стронг-
менів і разом з одним з най-
сильніших людей планети 
Сергієм Конюшком протяг-
нув чотири вантажівки вагою 
понад 34 тонни на дистанцію 
20 метрів.

Богатирі закликали містян 
долучитися до збирання ко-
штів для Миколаївської об-
ласної дитячої лікарні, в якій 
вони побували напередодні 
фестивалю. 

Завершився святковий 
незабутній день виступом 
українського гурту «СКАЙ».

Навколо 
Сєверодонецька 
висадили сосни

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВЕСНЯНІ ТУРБОТИ. Працівники Державної екологічної ін-
спекції в Луганській області спільно з ДП «Сєверодонецьке лі-
сомисливське господарство» та учнями 7 класу ЗОШ №5 у 
Всесвітній день лісу посадили за містом саджанці сосни зви-
чайної.

Як розповіли в Державній екологічній інспекції в Луганській 
області, ця акція не разова: щороку працівники інспекції беруть 
участь в таких компаніях. Вони дякують учням сєверодонець-
ких шкіл, які охоче відгукуються на пропозицію відтворити лі-
си Луганщини.

Робота виявилася радісною

Перші лауреати премії імені Володимира Вернадського,  
яку торік заснувала Полтавська обласна рада, у музеї імені Миколи Ярошенка

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко 
і Сергій Конюшок встановлюють черговий рекорд

Свої вміння демонструють справжні богатирі
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