

6

Оприлюднено 03.04.2015

      file_0.wmf

   	
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого  скликання
сорокова  сесія

РІШЕННЯ 
    
27.03.2015

№  17

 
Про затвердження Районної цільової Програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III» на 2015-2018 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 26, з метою створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку сільських територій, розглянувши пропозиції Чернігівської районної державної адміністрації, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Районну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III» на 2015-2018 роки (далі – Програма).

2.Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання Програми.

3. Рекомендувати сільським радам розробити проекти рішень відповідних місцевих Програм з урахуванням показників та заходів цієї Програми і затвердити їх в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з фінансових, соціально-економічних питань і бюджету Чернігівської районної ради Запорізької області.

Голова ради
О.П.Романчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
27.03.2015             № 17














Районна цільова Програма
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III»
на 2015-2018 роки.




















Смт Чернігівка
2015


Паспорт
Районної цільової програми
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III»
На 2015 – 2018 роки (далі – Програма)
1.
Ініціатор розроблення Програми
Чернігівська районна державна адміністрація Запорізької області, Чернігівська районна рада Запорізької області
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Угода про партнерство між Чернігівською районною державною адміністрацією, Чернігівською районною радою та Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй від 13.11.2014

3.
Розробник Програми
Відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації
4.
Співрозробники Програми
Запорізький обласний підрозділ впровадження Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»
5.
Відповідальні виконавці Програми
Чернігівська районна державна адміністрація;
відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації;
Верхньотокмацька, Владівська, Новоказанкуватська, Обіточненська сільські ради
6.
Учасники Програми
Чернігівська районна державна адміністрація;
Чернігівська районна рада;
Верхньотокмацька, Владівська, Новоказанкуватська, Обіточненська сільські ради;
об’єднання територіальних громад відповідних сільських рад
7.
Термін реалізації Програми

2015- 2018 роки
8.
Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми 

Обласний, районний, сільські,   ЄС/ПРООН
9.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

973539 гривень (орієнтовно)

9.1.
кошти обласного бюджету, у тому числі:
97354 гривень (орієнтовно)
9.1.1.
основний компонент

97354 гривень (орієнтовно)
9.2.
кошти районних, сільських  бюджетів, у тому числі:

194708 гривень (орієнтовно)
9.2.1.
основний компонент
194708 гривень (орієнтовно)
9.3.
кошти Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» (далі – Проект)


632800 гривень (орієнтовно)
9.3.1.
основний компонент

632800 гривень (орієнтовно)
9.4.
кошти членів громади

48677 гривень (орієнтовно)
9.4.1.
основний компонент

48677 гривень (орієнтовно)
















І. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Відповідно до Угоди про партнерство між Чернігівською районною державною адміністрацією, Чернігівською районною радою та Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй (далі – ПРООН), підписаної 13.11.2014, у Чернігівському районі розпочато Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» (далі – Проект), що співфінансується Європейським Союзом та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, Проект направлено на стимулювання сталого соціального, економічного та екологічного розвитку територіальних громад району. 
Основні проблеми, на розв’язання яких спрямовано заходи Проекту:
низький рівень самоорганізації та суспільної єдності в громадах;
недостатній рівень базової місцевої інфраструктури у сфері енергозбереження та енергоощадних технологій, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища, розвитку сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів;
мала залишкова сума грошових ресурсів на місцевому рівні для здійснення заходів, спрямованих на відновлення та сталий розвиток територій.

ІІ. Мета Програми

Головною метою Програми є створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку сільських територій шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив в районі (далі – мікропроекти громад).
Додатковою метою Програми є формування на території Чернігівського району «механізму співфінансування» ініціатив громад та ініціатив органів місцевого самоврядування за участю всіх бенефіціарів соціально-економічного розвитку на місцевому рівні.

ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

3.1. Оптимальні шляхи і засоби розв’язання проблеми

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, розв’язуються шляхом:
впровадження децентралізації управління територіями шляхом формування та розвитку мережі самоврядних організацій (далі – громадські організації), здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з місцевими органами влади та іншими зацікавленими партнерами;
покращення професійних навичок та знань представників громадських організацій та місцевих органів влади з метою запровадження та подальшого функціонування прозорої системи місцевого самоврядування за участю громадськості, що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку територій та розв’язанню місцевих проблем у сфері енергозбереження, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища, поліпшення інвестиційного клімату  шляхом реалізації мікро-проектів громад;
посилення інституційної спроможності громадських організацій та місцевих органів влади у сфері визначення потреб та пріоритетів розвитку громади, методів управління та моніторингу у рамках місцевого самоврядування за участю громадськості та з використанням концепції Проекту;
узагальнення та поширення практичного досвіду громад-учасниць Проекту в плануванні та прийнятті рішень за участю громадськості, підвищення соціальної активності та самоорганізації громади. 
Поширення досвіду Проекту має на меті підтримати забезпечення сталого місцевого розвитку, адміністративної та фінансової децентралізації, самостійності прийняття рішень на місцях, підвищення впливовості місцевого самоврядування, зміцнення демократії. 
Початком Проекту в районі є дата підписання тристоронньої Угоди про Партнерство між Чернігівською районною державною адміністрацією, Чернігівською районною радою та Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй, яку було підписано 13.11.2014.
Програму призначено для мешканців 4 сільських громад (далі – громади-учасниці)  Чернігівського району, що були відібрані для участі у Проекті .
В районі для участі в Проекті відібрані на підставі протоколу засідання комісії з представників Чернігівської районної державної адміністрації, Чернігівської районної ради та представників Представництва ПРООН в Україні, наступні 4 сільські ради: Верхньотокмацька, Владівська, Новоказанкуватська, Обіточненська сільські ради.
Характеристика Програми наведена в додатку 1 до Програми.
Заходи щодо забезпечення виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.

3.2. Обсяги та джерела фінансування Програми

Проект передбачає механізм грантової підтримки, що дозволить громадам-учасницям отримати стартовий капітал на реалізацію їхніх ініціатив - до 10 000 (до 15 000 по заходах з енергозбереження, до 20 000 по заходах компоненту з сільськогосподарської кооперації) дол. США, та не більше 65 % (70 % по заходах з енергозбереження, 50 % по заходах компоненту з сільськогосподарської кооперації) від кошторису проекту громади. Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за рахунок внеску членів громади (не менше 5 %), приватного сектору та коштів місцевих бюджетів.
Процентне співвідношення між джерелами фінансування Програми наведене у таблиці 1.
Таблиця 1

Усього

Обласний, районний, сільські/селищні бюджети,
% участі
Інші джерела фінансування,
% участі

100% вартості проектів громад у 4 сільрадах району

20% вартості проектів громад - районних, сільських, селищних бюджетів (15% - по заходах з енергозбереження)




10 % вартості проектів громад – кошти обласного бюджету

65% вартості проектів громад - (кошти Проекту), але не більше 10 000 дол. США (70%, але не більше 15 000 по заходах з енергозбереження; 50%), що перераховуються на рахунок громадської організації у гривні за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди між ПРООН та громадською організацією.

5% вартості проектів – кошти членів громади


Згідно з вимогами Проекту, угоду про фінансування між ПРООН та громадською організацією може бути підписано за таких обставин:
громадською організацією забезпечується власний внесок у виконання проекту в грошовій формі, що становить не менше 5 % від кошторису проекту та в натуральній формі у необмеженому обсязі (виконання робіт);
органами місцевого самоврядування співфінансуються мікропроекти громадських організацій за рахунок бюджетних коштів та/або шляхом надання відповідних внесків у натуральній формі (виготовлення проектно-кошторисної документації тощо);
тематика мікропроектів повинна відповідати таким пріоритетним сферам, як: водопостачання, енергозбереження, охорона здоров'я, охорона навколишнього природного середовища, розвиток сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів.
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 3 до Програми.
Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту, наведені в додатку 4 до Програми.
Джерела фінансування Програми з розподілом по сільським радам району наведені в додатку 5 до Програми.

3.3. Строки виконання Програми

Реалізація Програми  передбачена на 4 (чотири) роки: з 2015 по 2018 роки. 
IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
ініціювання створення мережі дієвих самодостатніх громадських організацій для співпраці з Проектом;
проведення процедури спільного планування та оцінювання спільних досягнень;
здійснення практичної реалізації мікропроектів громад;
отримання передового Європейського досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.
Виконання Програми дасть можливість:
удосконалити рівень самоорганізації в усіх громадах-учасницях Проекту;
забезпечити поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері водопостачання, енергозбереження, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища, інвестиційної привабливості територій;
запровадити систему ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених в дію в рамках Проекту;
посилити спроможність громад-учасниць та відповідних органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розроблення, управління та впровадження планів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості та партнерства між громадою та владою на місцевому рівні;
посилити інституційний рівень розвитку системи місцевого самоврядування на території Запорізької області.

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Програма спрямована на:
забезпечення реалізації в районі спільного Проекту;
підвищення рівня життя в територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;
сприяння реалізації проектів громадських ініціатив, проведення спільних моніторингів процесу реалізації ініціатив з боку самоврядних організацій громади, місцевих органів влади;
передачу завершених об’єктів інфраструктури відповідним органам місцевого самоврядування або їх самостійне утримання об’єднаннями громад, а також створення сталих механізмів управління, експлуатації та технічного обслуговування таких об’єктів;
поширення досвіду самоорганізації сільського населення серед мешканців області.

VI. Механізм публічного діалогу, який затверджується Програмою

Програмою запроваджується запропонований Проектом механізм публічного діалогу, який містить в собі та розкриває всі ланки й учасників публічного діалогу територіальної громади на місцевому рівні:
основні місцеві жителі (громада);
бізнес-група (підприємці, аграрії тощо);
представницька влада (депутатський корпус);
виконавчий комітет місцевої ради (представники різних груп впливу на місцевому рівні);
соціальна «еліта» територіальної громади (вчителі, медичні працівники, працівники закладів культури тощо).

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації, яким щороку до 10 квітня року, що настає за звітним періодом, надається інформація голові Чернігівської районної державної адміністрації та голові Чернігівської районної ради про хід її виконання.





























          Додаток 1

          до Районної цільової Програми
         «Місцевий розвиток, орієнтований 
          на громаду – ІІІ» на 2015-2018                             
      роки

Характеристика  програми

1. Назва: Районна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015-2018 роки

2. Підстава для розроблення: Угода про партнерство між Чернігівською районною державною адміністрацією, Чернігівською районною радою та Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй від 13.11.2014.

3. Ініціатор - головний замовник: Чернігівська районна державна адміністрація та Чернігівська районна рада.

4. Розробник: відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації

5. Мета: Головною метою Програми є створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку сільських територій шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив в області (далі – мікропроекти громад).
Додатковою метою Програми є формування на території району «механізму співфінансування» ініціатив громад та ініціатив органів місцевого самоврядування за участю всіх бенефіціарів соціально-економічного розвитку на місцевому рівні.

6. Початок: 2015, закінчення: 2018.

7. Етапи виконання: програма виконується в один етап.

8. Загальні обсяги фінансування 973539 грн. 

9. Очікувані результати виконання: (стисло викладена загальна характеристика очікуваних результатів). 
Виконання Програми дасть можливість:
удосконалити рівень самоорганізації в усіх громадах-учасницях Проекту;
забезпечити поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері водопостачання, енергозбереження, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища, інвестиційної привабливості територій, розвитку сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів;
запровадити систему ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених в дію в рамках Проекту;
посилити спроможність громад-учасниць та відповідних органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розроблення, управління та впровадження планів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості та партнерства між громадою та владою на місцевому рівні;
посилити інституційний рівень розвитку системи місцевого самоврядування на території Чернігівського району.

10. Контроль за виконанням: відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації.


























Додаток 2

до Районної цільової Програми
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду – ІІІ» на 2015-2018 роки

Заходи щодо забезпечення виконання Районної цільової програми 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015-2018 роки»

№ з/п
Зміст заходу
Виконавці
Термін виконання
Джерела та орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

1
2
3
4
5
1. Відбір та реалізація мікропроектів громад:
1.1. Проведення процедури спільного планування за досвідом ЄС/ПРООН:
1.1.1.
Виявлення найгостріших проблем території у сфері енергозбереження та енергоощадних технологій, водопостачання, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища, розвитку сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів тощо за принципами діалогу «ініціатива громади - підтримка влади»
Громадські організації – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська  райдержадміністрація 

Щопівроку
Не потребує
1.1.2.
Створення мережі громадських організацій партнерів Проекту: 4 громадські організації 
Територіальні громади – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
сільські ради– учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська райдержадміністрація 

До 01.03.2015
Не потребує
1.1.3.
Розгляд та коригування на загальних зборах громад планів розвитку територіальних громад – партнерів Проекту та визначення пріоритетних проблем, що потребують першочергового розв’язання

Територіальні громади – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська райдержадміністрація
У міру потреби
Не потребує
1.2. Практична реалізація мікропроектів громад:
1.2.1.
Відбір пріоритетної проблеми в територіальних громадах, затвердження пріоритетної проблеми рішенням загальних зборів територіальних громад
Територіальні громади – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська райдержадміністрація
Щороку
Не потребує
1.2.2.
Розробка проектно-кошторисної документації, визначення вартості робіт по ініціативах територіальних громад, відбір підрядних організацій, затвердження відповідних ініціатив в ЄС/ПРООН
Територіальні громади – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська райдержадміністрація
До 30.03.2015
Інші джерела





1.2.3.
Виконання робіт на об’єктах, відібраних територіальними громадами, як пріоритетних у рамках Проекту 

Територіальні громади – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська райдержадміністрація
Щороку
Кошти обласного бюджету, грн.:




2015
48677




2016
48677




Усього:
97354




Кошти районного, сільських бюджетів 194708
Інші джерела
Кошти громад 48677
ЄС/ПРООН 632800
Загальна вартість Проекту
973539
1.2.4.




Здача об’єктів в експлуатацію та передача новоствореної вартості на баланс балансоутримувачів


Громадські організації – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»
сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»
Щороку
Не потребує
2.1. Сприяння обізнаності громад про реалізацію Проекту та підтримку ініціатив громад Європейською спільнотою та ПРООН:
2.1.1.




Виготовлення банерів та інформативних табличок для сільських, селищних рад


Територіальні громади – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська райдержадміністрація
І півріччя 2015 року
Інші джерела
2.1.2.
Випуск сільських вісників

Сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»
Щомісяця 
Інші джерела
2.2. Сприяння популяризації позитивного досвіду реалізації Проекту та позитивного іміджу району як системного, послідовного партнера міжнародної спільноти:
2.2.1.
Висвітлення ходу реалізації мікропроектів сільських громад в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» у районних комунальних та державних  друкованих ЗМІ
Громадські організації – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» 
Щомісяця
Не потребує
3. Методологічне та організаційне забезпечення Програми
3.1. Поглиблення інвестиційної привабливості територій, залучених до участі в Проекті
3.1.1.
Розробка інвестиційних паспортів територій – учасників Проекту та розміщення їх на веб-сторінках райдержадміністрацій, облдержадміністрації
Територіальні громади – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Сільські ради – учасники проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»;
Чернігівська райдержадміністрація
Протягом 2015-2016 років
Інші джерела
3.2. Стратегічне супроводження виконання Програми
3.2.1.
Організація та забезпечення постійного функціонування районних Форумів Місцевого Розвитку (дорадчі органи громад при райдержадміністраціях/районних радах, за досвідом ЄС/ПРООН) 

Чернігівська районна державна адміністрація, Чернігівська районна рада
1 раз на два місяці 
Інші джерела
4. Розповсюдження досвіду Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» 
4.1. Поширення мережі та збільшення чисельності громадських організацій на території Запорізької області
4.1.1.
Створення мережі громадських організацій за принципом ЄС/ПРООН «сільська рада-громадська організація» на території кожної сільської/селищної ради 
Сільські ради, райдержадміністрація, районна рада Запорізької області 
У міру потреби 
Інші джерела
4.1.2.
Створення та забезпечення постійного функціонування районних Форумів Місцевого Розвитку (дорадчі органи громад при райдержадміністраціях/районних радах, за досвідом ЄС/ПРООН) 

Чернігівська районна державна адміністрація, Чернігівська районна рада
Протягом 2015-2016 років
Не потребує










Додаток 3
до Районної цільової Програми
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду – ІІІ» на 2015-2018 роки



Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  програми

Джерела фінансування
Основний компонент
Загальний обсяг коштів

2015 рік
(гривень) 
2016 рік
(гривень)
Усього витрат на виконання Програми
(гривень)
2015 рік
(гривень) 
2016 рік
(гривень)
Усього витрат на виконання Програми
(гривень)
Обсяг ресурсів усього,
у тому числі:
924862
48677
973539
924862
48677
973539
Обласний бюджет

48677
48677
97354
48677
48677
97354
Районний , сільський бюджет
194708
-
194708
194708
-
194708
Кошти ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ»
-
-
632800
-
-
632800
Кошти членів громад 

48676
-
48676
48676
-
48676




Додаток 4
до Районної цільової Програми
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду – ІІІ» на 2015-2018 роки



Порядок надання і використання коштів 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту 

І. Загальні положення

Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються у межах спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» (далі – субвенція).
Участь обласного бюджету в 2015-2016 рр. на умовах співфінансування становить не більше 10 % від загальної суми бюджетних коштів по кожному мікропроекту громадської організації.

ІІ. Надання і використання коштів субвенції

Субвенція використовується для співфінансування за рахунок обласного бюджету мікропроектів громадських організацій.
Субвенція надається районним бюджетам для подальшого спрямування бюджетам сіл, селищ.
Розподіл субвенції між сільськими, селищними бюджетами здійснюється районними радами на підставі рішення відповідної районної ради. При цьому враховується фінансова можливість районного (як участь у співфінансуванні проектів) та відповідних сільських, селищних бюджетів.
Перерахування субвенції здійснюється згідно зі статтею 101 Бюджетного кодексу України та відповідно до помісячного розпису асигнувань обласного бюджету в межах фактичних зобов’язань відповідних місцевих бюджетів.
Видатки за рахунок коштів субвенції здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

ІІІ. Відповідальність, звітність і контроль
Фінансова звітність про використання субвенції здійснюється в установленому порядку.
Відповідальність за цільове та ефективне використання субвенції несуть відповідні сільські, селищні ради. 
Фінансові управління  районних державних адміністрацій подають Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання коштів субвенції в терміни та за формою, установленою Департаментом фінансів Запорізької обласної державної адміністрації.
Контроль за цільовим використанням коштів субвенції здійснюють районні державні адміністрації. 




































Додаток 5
до Районної цільової Програми
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду – ІІІ» на 2015-2018 роки

Джерела фінансування Програми


 
 
 
 
 

 
 
 
№
з/п
Головний розпорядник бюджетних коштів
Загальна сума Проекту, гривень
Кошти членів громади, гривень
ЄС/ПР ООН, гривень
Усього за рахунок бюджетних коштів, гривень
З них у 2015 році:
З них у 2016 році:
З них у 2017 році:
З них у 2018 році:






з обласного бюджету, гривень
з бюджетів сільських, селищних, районних, гривень
з 
обласного бюджету, гривень
з бюджетів сільських, селищних, районних, гривень
з 
обласного бюджету, гривень
з бюджетів сільських, селищних, районних, гривень
з 
обласного бюджету, гривень
з бюджетів сільських, селищних, районних, гривень
1.
Усього основний компонент, 
у тому числі  по сільрадах
973 539
48 677
632 800
292 062
48 677
194 708
48 677
0
0
0
0
0
1.1.
Верхньотокмацька сільська рада
243387
12170
158200
73017
12170
48677
12170
0
0
0
0
0
1.2
Владівська сільська рада
243385
12170
158200
73015
12169
48677
12169
0
0
0
0
0
1.3
Новоказанкуватська сільська рада
243385
12170
158200
73015
12169
48677
12169
0
0
0
0
0
1.4
Обіточненська сільська рада
243382
12167
158200
73015
12169
48677
12169
0
0
0
0
0























