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Версія для друку Завантажити

Івано-Франківська обласна рада висловлює щирі співчуття з

приводу смерті...
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Депутатів збірної команди Прикарпаття відзначили Подяками

голови обласної ради
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Зведений обсяг перевиконання місцевих бюджетів на

Прикарпатті перевищив 300...
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Обласна рада оголошує сьомий обласний конкурс проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування

Квітень, 1, 2016 | 10:07 Давність: -14 років

Івано-Франківська обласна рада

Рада обласного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

О Г О Л О Ш У Є

сьомий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

Відповідно до Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого

рішенням обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 (зі змінами і доповненнями), розпорядження голови обласної ради

від 29.03.2016. № 235-р “Про оголошення обласних конкурсів розвитку місцевого самоврядування” та рішення ради

Конкурсу від 28.03.2016. № 1 з 1 квітня 2016 року оголошено сьомий обласний конкурс проектів та програм розвитку

місцевого самоврядування.

Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування сіл, селищ і міст районного значення Івано-Франківської області,

які у встановленому порядку подали затверджені рішенням відповідної ради проекти. Максимальний розмір

співфінансування з обласного бюджету – 150,0 тис. гривень. Обсяг фінансування з обласного бюджету заходів проекту,

поданих сільськими радами, не повинен перевищувати 90 відсотків загального бюджету, а селищними і міськими (міст

районного значення) – 75 відсотків загального бюджету проекту.

Крім цього, учасниками Конкурсу можуть бути спільні проекти декількох територіально прилеглих органів місцевого

самоврядування Івано-Франківської області, які затверджені у встановленому порядку рішеннями відповідних рад. Участь у

спільних проектах не обмежує право органу місцевого самоврядування подати окремий проект до участі у Конкурсі.

Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету по спільних проектах – 400,0 тис. гривень. Обсяг

фінансування з обласного бюджету заходів спільного проекту не повинен перевищувати 75 відсотків загального бюджету.

Водночас, апробаційними у 2016 році визначаються проекти та програми спрямовані на будівництво (реконструкцію,

капітальний ремонт) систем водопостачання та розвитку пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони.

Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету по проектах та програмах спрямовані на будівництво

(реконструкцію, капітальний ремонт) систем водопостачання – 100,0 тис. гривень з розрахунку на 1 км. водопровідних

мереж без врахування індивідуальних підключень, але не більше 500,0 тис.грн. на один проект чи програму. Обсяг

фінансування з обласного бюджету заходів проекту не повинен перевищувати 50 відсотків загального бюджету.

У результаті реалізації проекту по водопостачанню повинно бути охоплено не менше 75 відсотків домогосподарств, які

знаходяться на території виконання проекту. У той же час не менш як 90 відсотків домогосподарств села (селища, міста)

повинні мати технічну можливість під’єднатися до створеної (покращеної) мережі під час реалізації проекту чи після його

завершення.

Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету по проектах та програмах спрямованих на розвитку

пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони – 300,0 тис. гривень. Обсяг фінансування з обласного

бюджету заходів проекту не повинен перевищувати 50 відсотків загального бюджету.

На підставі висновків експертної комісії рада Конкурсу напрацьовує рекомендації щодо переможців Конкурсу та подає їх на

розгляд голові обласної ради. Голова обласної ради видає розпорядження щодо визначення переможців Конкурсу. 

Кінцевий термін подання проектів – до 12 години 31 серпня 2016 року. 

Проекти подавати або надсилати поштою за адресою: 

Дирекції Конкурсу: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 508, з поміткою “На Конкурс”.

Контактна особа: Цимбалюк Юрій Володимирович тел. (0342)-55-19-27, 

Е-mail: orivfr@gmail.com 

Повернутись до розділу “Новини”
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