Положення про проведення конкурсного відбору
партнерських об’єднаних територіальних громад для участі в Програмі місцевого
системного розвитку, що виконується в рамках проекту USAID “Підтримка аграрного і
сільського розвитку”
I.

Загальні положення.

Програма місцевого системного розвитку (надалі – Програма) - інноваційна програма
розвитку спроможності об’єднаних територіальних громад в управлінні земельними ресурсами
та залученні інвестицій. Програма виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з ТОВ
«Бломінфо-Юкрейн», громадською організацією «Деспро» та Київським економічним інститутом
в рамках проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».
Цілями програми є ефективне управління земельними та іншими ресурсами в межах ОТГ на
основі GIS технологій; розвиток спроможності ОТГ формувати проекти розвитку для залучення
інвестицій; врахування інтересів органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та
недержавного сектору на основі співробітництва та партнерства.
Програма реалізується на базі партнерських ОТГ, які визначаються шляхом проведення
конкурсного відбору з числа створених ОТГ Луганської, Донецької, Харківської,
Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей (надалі - пілотні області програми).
За результатами конкурсного відбору визначається не менш 65 партнерських ОТГ, з яких
формується дві групи:


не менше 55 ОТГ(довгий список партнерських ОТГ) для проходження навчання та
надання підтримки по ефективному управлінню земельними ресурсами, вивчення та
поширення серед ОТГ кращого передового досвіду управління земельними ресурсами,
розвитку спроможностей для прийняття стратегічних рішень та залучення інвестицій;



не менше 10 ОТГ (короткий список партнерських ОТГ) для впровадження комплексного
підходу в управлінні землями ОТГ за рахунок забезпечення громад актуальною
інформацією про земельні ресурси, що буде зібрана, проаналізована та візуалізована
за допомогою GIS технологій та on-line ресурсів, Це зробить відносини у сфері
землеустрою прозорими, активізує громадськість до участі у плануванні раціонального
використання та охорони земель ОТГ. Для партнерських ОТГ кроткого списку будуть
створенні економічні профілі ОТГ та надана допомога у практичному їх застосуванні для
визначення та реалізації напрямів впровадження інвестиційних проектів сільського
розвитку для кожної обраної громади, розробки інвестиційних проектів на базі
економічного профілю.

Цим положенням встановлюються часові рамки проведення конкурсного відбору та
визначаються критерії, які враховуються при здійсненні відбору партнерських ОТГ програми.

II.

Часові рамки проведення відбору партнерських ОТГ та процедура участі в конкурсі.

27 вересня 2018 року – оголошення конкурсу про проведення відбору
партнерських об’єднаних територіальних громад для участі в Програмі місцевого системного
розвитку .
23 жовтня 2018 – граничний термін для подання заповнених анкет на конкурс.
6 листопада 2018 – публікація результатів конкурсного відбору.
Участь в конкурсному відборі здійснюється шляхом заповнення та подання анкети для участі
в конкурсному відборі партнерських об’єднаних територіальних громад, яка міститься у розділі
ІV цього положення.
Заповнені анкети для участі в конкурсному відборі надсилаються в електронному варіанті
(cканована копії заповненої та підписаної анкети, файл PDF) на електронну адресу:

local-systems@eef.org.ua.
III.

Перелік критеріїв, який застосовується та враховується для проведення оцінки під
час відбору партнерських громад.
Оцінка ОТГ, яка надала заявку про участь в конкурсному відборі, відбувається з урахуванням
наступних критеріїв:
Загальні критерії:

1. ОТГ розташована на території Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської,
Запорізької та Херсонської областей;
2. ОТГ є сільською, селищною або міською. Щодо міських ОТГ допускається гранично
допустима кількість населення в місті – до 50 тис. осіб (мале місто).
3. Загальна площа, кількість населення з визначенням приблизної частки населення в
діапазоні 0-18 років та старшого за 60 років.
4. Кількість населених пунктів, розташованих на території ОТГ.
5. Наявність на території ОТГ сільськогосподарських, промислових підприємств, навчальних
закладів, культурно-рекреаційних установ.
6. Наявність транспортної інфраструктури (залізничне сполучення, автошляхи, порти тощо).
Обов’язкові критерії:
7. ОТГ є утвореною відповідно до вимог діючого законодавства, представницький орган якої
набув повноважень за результатами перших виборів.
8. Шляхом заповнення анкети на участь в конкурсному відборі орган місцевого
самоврядування об’єднаної територіальної громади виявив бажання щодо планування
території громади та розробки документації із землеустрою з питань регулювання
земельних відносин, використання та охорони земель, встановлення меж громади та
готовий забезпечити діяльність Робочої групи відповідно до вимог пункту 14 цього переліку,
включаючи надання приміщень та допомогу співробітників.
9. Орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади підтвердив, що на
момент заповнення анкети у нього відсутня інформація, що орієнтовні межі об’єднаної
територіальної громади та території рад, які увійшли до неї й, не є спірними.

10. Об’єднана територіальна громада має землевпорядника.
11. Землевпорядник забезпечений комп’ютерним обладнанням та, бажано, підключений до
Державного земельного кадастру. Якщо підключення до Державного земельного кадастру
немає, громада має підтвердити намір оперативно його отримати.
12. Інформація про кваліфікаційний рівень землевпорядника має бути надана разом з анкетою
на участь в конкурсному відборі.
13. Землевпорядник забезпечений автоматизованим робочим місцем, яке відповідає критеріям,
переліченим у відповідному розділі анкети. ОТГ підтверджує, що на момент заповнення
анкети має автоматизоване робоче місце землевпорядника, або зобов’язується його
створити до настання граничного терміну подачі анкети на участь в конкурсному відборі. В
такому разі,
орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади
повідомляє окремим листом на адресу local-systems@eef.org.ua про факт створення
автоматизованого робочого місця землевпорядника.
14. Орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади підтверджує, що у разі
обрання об’єднаної територіальної громади до короткого списку партнерських ОТГ
програми, буде створена та функціонуватиме Робоча група.
Для цілей виконання завдань програми до складу робочої групи мають входити наступні
учасники:












представники обласної та районної державних адміністрації;
представники виконкому партнерської ОТГ;
представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр);
представник структурного підрозділу відповідної обласної або районної державної
адміністрації у сфері охорони культурної спадщини;
представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері лісового господарства;
представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства;
представник структурного підрозділу обласної державної адміністрації у сфері
охорони навколишнього природного середовища;
представник структурного підрозділу районної державної адміністрації у сфері
містобудування та архітектури та структурного підрозділу обласної державної
адміністрації з питань містобудування та архітектури (доцільно головний архітектор
району);
представники державних та недержавних установ, комунікаційні споруди яких
знаходяться на території ОТГ (за згодою);
представники агропідприємств, фермерських господарств та державних
підприємств, які є основними користувачами земель на території ОТГ.

Критерії, що будуть враховуватись додатково:
15. На території об’єднаної територіальної громади наявні землі різних категорій, а також землі
запасу. Дана інформація подається шляхом заповнення відповідного розділу анкети щодо
наявності різних категорій земель та земель запасу в ОТГ.
16. Наявність досвіду співпраці об’єднаної територіальної громади з проектами міжнародної
технічної допомоги та/або досвід реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку.

IV.

Анкета для участі в конкурсному відборі партнерських об’єднаних територіальних
громад.

АНКЕТА
для участі в конкурсному відборі партнерських об’єднаних територіальних громад Програми
місцевого системного розвитку, що виконується в рамках проекту USAID “Підтримка аграрного
і сільського розвитку”.
Метою Програми місцевого системного розвитку (надалі – Програма) є розвиток спроможності
об’єднаних територіальних громад
(надалі - ОТГ) Луганської, Донецької, Харківської,
Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей (надалі - пілотні області програми) в управлінні
земельними ресурсами та залученні інвестицій у проекти розвитку шляхом співробітництва громади,
бізнесу та влади.
Програма виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з ТОВ «Бломінфо-Юкрейн»,
громадською організацією «Деспро» та Київським економічним інститутом в рамках проекту USAID
«Підтримка аграрного і сільського розвитку».
Шляхом заповнення та подання даної анкети, об’єднані територіальні громади беруть участь в
конкурсному відборі партнерських ОТГ для участі в Програмі, і можуть потрапити до короткого (десять)
та довгого (п’ятдесят п’ять) списків партнерських ОТГ.
Заповнені для участі в конкурсному відборі анкети, будь ласка, надсилайте в електронному
варіанті (cканована копія заповненої та підписаної анкети, файл PDF) на електронну адресу:

local-systems@eef.org.ua.
Граничний термін подання анкети для участі в конкурсному відборі - 23 жовтня 2018.
Для участі в конкурсному відборі просимо надати відповіді на наступні запитання:
1.

Назва ОТГ: _____________________________________________________________

2.

Місце розташування: ____________________________________________________

3. Загальна площа території ОТГ:
 за межами населених пунктів ___________ кв. км

4.

в межах населених пунктів _____________ кв. км

На території ОТГ наявні землі наступних категорій:
Землі сільськогосподарського призначення
Землі житлової та громадської забудови
Землі природно-заповідного та
іншого
природоохоронного призначення
Землі оздоровчого призначення
Землі рекреаційного призначення
Землі лісогосподарського призначення
Землі історико-культурного призначення
Землі водного фонду
Землі промисловості, транспорту, зв'язку
енергетики, оборони та іншого призначення
Землі запасу

Так/Ні

5. Кількість населення ___________ тис. осіб
Приблизна частка населення в діапазоні 0-18 років _____ (%)
Приблизна частка населення старшого за 60 років ______(%)
6.

Кількість населених пунктів у складі ОТГ:
Населений пункт

Кіл-ть

Чи затверджений генеральний
план (так/ні, рік розробки)

Село
Селище
Мале місто (до 50 тисяч жителів)

7.

Суб’єкти господарської діяльності за формою власності, що функціонують на території
ОТГ:
К-ть
К-ть працівників
суб’єктів
Всього суб’єктів господарської діяльності
Юридичні, в т.ч.
сільськогосподарських підприємств
державних сільськогосподарських підприємств
приватних сільськогосподарських підприємств
фермерських господарств
ФОП

8.

Суб’єкти за економічною сферою діяльності, що функціонують на території ОТГ:
Напрями діяльності
Сільські господарства
Промислові підприємства
Сфера послуг
Культурно-рекреаційні установи
Навчальні заклади (вказати рівень акредитації)
Інше

9. Наявність транспортної інфраструктури:

Так/Ні

Відстань від
адміністративного центру
ОТГ

Залізничне сполучення
Міжміські автомобільні магістралі
Водне сполучення
Інше
10. ОТГ є утвореною на момент проведення конкурсного відбору відповідно до вимог
законодавства, представницький орган набув повноважень за результатами перших
виборів:
Так ____

Ні ____

11. ОТГ має землевпорядника:
Так ____

Ні ____

12. Інформація про кваліфікаційний рівень землевпорядника ОТГ1:
Прізвище, посада
Загальний рівень освіти
Загальний досвід роботи
Спеціалізований навчальний заклад, рік
закінчення

13. Робоче місце землевпорядника забезпечене комп’ютерним обладнанням та підключене до
Державного земельного кадастру:
Так ____

Ні ____

14. Якщо підключення до Державного земельного кадастру немає, ОТГ підтверджує намір
оперативно його отримати:
Так ____

Ні ____

15. Технічні вимог до автоматизованого робочого місця землевпорядника:
Ноутбук

Так
Центральний процесор (CPU) - не гірше 4Core
x 2,0 GHz
Оперативна пам’ять (RAM) - не гірше 8 Gb
Жорсткий диск (HDD) - не менше 250 Gb
Мережевий порт - не менше 100 Mbit
Наявність вільного порта USB 2.0
Пристрій зчитування оптичних дисків

Склад
наявного
програмного
забезпечення повинен
містити
Операційну систему Microsoft Windows 10
Enterprise (або аналогічну за умови наявності
експертного висновку у сфері технічного
захисту інформації)
Антивірусне програмне забезпечення Eset
(або аналогічне, за умови наявності
експертного висновку у сфері технічного
захисту інформації)
Загальнопоширене стандартне програмне
забезпечення, що дозволяє читання, обмін та
обробку всіх існуючих, архівних та
розроблених в рамках технічного завдання
матеріалів, документів та даних в електронній
(цифровій) формі
1

Якщо в ОТГ працює декілька спеціалістів, інформація подається на кожного окремо.

Ні

Багатофункціональний
пристрій або принтер
та сканер
формат друку/сканування – А4
технологія друку - лазерний або струменевий
друк (кольоровий)
розподільча здатність друку/сканування – не
менше 400 dpi
Дуплекс
інтерфейс передачі даних – Ethernet

16. Орган місцевого самоврядування ОТГ підтверджує, що у разі обрання об’єднаної
територіальної громади до короткого списку партнерських громад Програми, буде створена
та функціонуватиме робоча група2:
Так ____

Ні ____

17. ОТГ має досвід реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку:
Так ____

Ні ____

Якщо так, то вкажіть, будь ласка:
Для цілей виконання завдань програми до складу робочої групи мають входити наступні учасники:
•
представники обласної та районної державних адміністрації;
•
представники виконкому партнерської ОТГ;
•
представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр);
•
представник структурного підрозділу відповідної обласної або районної державної адміністрації у
сфері охорони культурної спадщини;
•
представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства;
•
представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства;
•
представник структурного підрозділу обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього
природного середовища;
•
представник структурного підрозділу районної державної адміністрації у сфері містобудування та
архітектури та структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та
архітектури (доцільно головний архітектор району);
•
представники державних та недержавних установ, комунікаційні споруди яких знаходяться на
території ОТГ (за згодою);
•
представники агропідприємств, фермерських господарств та державних підприємств, які є основними
користувачами земель на території ОТГ.
2

Назва конкурсу

Період реалізації

18. ОТГ має досвід співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, в тому числі
безпосередній досвід участі в такій співпраці
представників органів місцевого
самоврядування (назви проектів та періоди співпраці)
Так ____

Ні ____

Якщо так, то вкажіть, будь ласка:
Назва проекту

Період співпраці

Орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади підтвердив, що на
момент заповнення анкети у нього відсутня інформація, що орієнтовні межі об’єднаної
територіальної громади та території рад, які увійшли до неї й, не є спірними:

Голова об’єднаної територіальної громади ______________________________________
дата

підпис

Шляхом заповнення анкети на участь в конкурсному відборі орган місцевого самоврядування
об’єднаної територіальної громади виявив бажання про планування території громади та
розробку документації із землеустрою з питань регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель, встановлення меж громади та готовий забезпечити
діяльність Робочої групи відповідно до вимог, які зазначені в даній анкеті:
Голова об’єднаної територіальної громади ______________________________________

дата

підпис

