
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

' 6.07  ___________ Хеосон №

Про затвердження 
Положення про відбір 
проектів «Всеукраїнського 
громадського бюджету» 
Херсонської області

З метою забезпечення відбору проектів -  переможців «Всеукраїнського 
громадського бюджету» Херсонської області під час підготовки, оцінювання та 
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 
відповідно до статті 24 і Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного 
фонду регіонального розвитку» (зі змінами), наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО квітня 2015 року за 
№ 488/26933 (зі змінами), керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої 
статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відбір проектів «Всеукраїнського 
громадського бюджету» Херсонської області (додається).

2. Заступнику директора Департаменту розвитку економіки Херсонської 
обласної державної адміністрації Кривчик Ю.П. подати це розпорядження на 
державну реєстрацію до Південного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м.Одеса) в установленому чинним законодавством України порядку.



3. Начальнику управління суспільних комунікацій Херсонської обласної 
державної адміністрації Дзюбі Н.В. забезпечити публікацію цього 
розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації в 
Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Одеса).

4. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 
його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
першого заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації 
Бутрія Д.С.
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Голова обласної 
державної адміністрації Ю.ГУСЄВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Херсонської 
обласної державної адміністрації

А///?//Я

ПОЛОЖЕННЯ 
про відбір проектів «Всеукраїнського громадського 

бюджету» Херсонської області

Т Положення про відбір проектів «Всеукраїнського громадського 
бюджету» Херсонської області, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, визначає, зокрема, порядок 
ініціювання та подання проектів «Всеукраїнського громадського бюджету» 
Херсонської області, обсяг співфінансування таких проектів за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів і порядок 
проведення електронного голосування.

2. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік 
розміщується відповідною регіональною комісією на офіційному веб-сайті 
Херсонської обласної державної адміністрації та відповідній сторінці 
офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше ніж 15 січня року, що передує 
плановому. Подання на конкурсний відбір проектів закінчується не пізніше 
01 березня року, що передує плановому. Відбір інвестиційних проектів 
регіонального розвитку закінчується не пізніше 01 травня року, що передує 
плановому.

В оголошенні зазначаються:
перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального 

розвитку на відповідний період та відповідною регіональною стратегією 
розвитку, зокрема щодо розвитку спортивної інфраструктури, 
енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних 
закладів;

перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, 
розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку 
відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому 
законодавством порядку;
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перелік пріоритетних цілей, що відповідають Державній стратегії 
регіонального розвитку на відповідний період та відповідній регіональній 
стратегії розвитку, відповідно до яких розробляються проекти 
«Всеукраїнського громадського бюджету», що фінансуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку;

умови проведення відбору;
місце прийому документів; адреса електронної пошти, номер телефону, за 

яким надаються роз’яснення.
Форма технічних завдань на інвестиційні програми і проекти 

встановлюється Мінрегіоном.

3. Ініціаторами подання проектів можуть бути громадяни України віком 
від 18 років, заявники, наукові установи та громадські організації.

4. Заявниками проектів можуть бути:
місцеві органи виконавчої влади;
органи місцевого самоврядування;
Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської 

області, створена відповідно до Закону України «Про засади державної 
регіональної політики» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 
20 листопада 2019 року № 1100-р «Про реалізацію експериментального проекту 
щодо утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція 
регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області», -  за 
винятком проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту.

5. Проекти «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть 
фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 
повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії 
регіонального розвитку на відповідний період та відповідній регіональній 
стратегії розвитку.

6. Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів проектів -  переможців 
«Всеукраїнського громадського бюджету» Херсонської області складає не 
менше 10 відсотків.

7. Загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, 
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) складає понад 5000 тис. грн, а 
для інших проектів -  понад 1000 тис. грн.

8. Календарний план реалізації проектів становить від одного до трьох
років.
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9. Для участі у відборі ініціатори у визначений в оголошенні строк подають 
відповідній регіональній комісії інвестиційні проекти за формою, встановленою 
наказом Мінрегіону від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки 
та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за 
№ 488/26933 (зі змінами).

10. Голосування за проекти «Всеукраїнського громадського бюджету» 
Херсонської області здійснюється в електронній системі, яка забезпечує точну 
ідентифікацію голосуючих осіб шляхом авторизації кожної особи із 
застосуванням електронного підпису або інших методів ідентифікації та 
можливість перевірки результатів у разі виникнення сумнівів у їх об’єктивності.

11. Результати електронного голосування оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

12. Для проектів, які за результатами електронного голосування набрали 
не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, Херсонська 
обласна державна адміністрація отримує від органів місцевого самоврядування, 
на території яких планується реалізація проектів, висновки щодо відповідності 
проектів вимогам порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку та проектів -  переможців «Всеукраїнського 
громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного 
фонду регіонального розвитку» (зі змінами), та спроможності відповідних 
органів місцевого самоврядування їх реалізувати разом з інформацією щодо 
згоди таких органів бути заявниками проектів (для проектів, ініціаторами 
подання яких є громадяни України віком від 18 років, наукові установи та 
громадські організації).

13. Херсонська обласна державна адміністрація подає відповідній 
регіональній комісії для проведення попереднього конкурсного відбору 
рейтинговий список проектів «Всеукраїнського громадського бюджету», до 
якого включає проекти, які за результатами електронного голосування набрали 
не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, разом з 
позитивними висновками органів місцевого самоврядування, на території яких 
планується реалізація таких проектів.

Заступник директора Департаменту 
розвитку економіки Херсонської 
обласної державної адміністрації Ю.КРИВЧИК


