
УКРАЇНА 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про Обласну конкурсну комісію з питань розподілу 
та використання коштів обласного бюджету, що передбачаються 
на виконання заходів Програми «Питна вода» Вінницької області 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 11 сесії обласної Ради 

8 скликання від ЗО липня 2021 року № 176

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення 11 сесії 
обласної Ради 8 скликання від ЗО липня 2021 року № 176 «Про Програму 
«Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки» (далі -  Програма), 
з метою реалізації заходів у сфері використання водних ресурсів та питного 
водопостачання:

1. Утворити Обласну конкурсну комісію з питань розподілу та 
використання коштів обласного бюджету, що передбачаються на виконання 
заходів Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки 
у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Обласну конкурсну комісію з питань 
розподілу та використання коштів обласного бюджету, що передбачаються 
на виконання заходів Програми «Питна вода» Вінницької області 
на 2021-2025 роки згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до розпорядження 
голови обласної Ради 
від іО  2021 року №_^о

Склад Обласної конкурсної комісії з питань розподілу та використання 
коштів обласного бюджету, що передбачаються на виконання заходів 

Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 11 сесії обласної Ради 8 скликання 

від ЗО липня 2021 року № 176

Голова комісії -  Перший заступник голови Вінницької обласної Ради
Заступник 
голови комісії

-  Заступник голови обласної державної адміністрації 
(за згодою)

Секретар комісії -  Начальник управління розвитку територій та 
інфраструктури обласної державної адміністрації

Члени комісії:
-  Голова постійної комісії обласної Ради з питань 

будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури

-  Голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

-  Директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації (за згодою)

-  Начальник управління з питань майнових та орендних 
відносин, будівництва, інфраструктури, ЖКГ 
виконавчого апарату обласної Ради

-  Начальник управління з питань економіки, фінансів та 
бюджету виконавчого апарату обласної Ради

-  Керівник Секретаріату Вінницької обласної Асоціації 
органів місцевого самоврядування

-  Голова комунальної організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву»

-  Директор установи «Агенція регіонального розвитку у 
Вінницькій області»

-  Начальник комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал»

-  Начальник Басейнового управління водних ресурсів 
річки Південний Буг (за згодою)

Керуючий справами 
виконавчого апарату обласної Ради //і Тетяна ЯРЕМЕНКО



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови обласної Ради .  ^
від і і05у> і  о  2021 року ^

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про Обласну конкурсну комісію з питань розподілу та використання 

коштів обласного бюджету, що передбачаються на виконання заходів 
Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням 11 сесії обласної Ради 8 скликання 
від ЗО липня 2021 року № 176

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні та процедурні засади діяльності 
Обласної конкурсної комісії з питань розподілу та використання коштів 
обласного бюджету, що передбачаються на виконання заходів Програми «Питна 
вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, (далі -  Положення).

2. У цьому Положенні, терміни «реальний конфлікт інтересів», 
«потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених 
у Законі України «Про запобігання корупції».

3. Члени комісії з питань розподілу та використання коштів обласного 
бюджету, що передбачаються на виконання заходів Програми «Питна вода» 
Вінницької області на 2021-2025 роки (далі -  Комісія), зобов'язані не допускати 
реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішення.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 
а також Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
актами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної Ради, Порядком 
розподілу і використання коштів обласного бюджету, що передбачаються на 
виконання заходів Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 
роки, затвердженим рішенням 11 сесії обласної Ради 8 скликання 
від ЗО липня 2021 року № 176 (далі -  Порядок), іншими нормативно-правовими 
актами і цим Положенням.

5. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

П. Завдання Комісії

1. Комісія -  колегіальний орган обласної Ради, створений з метою 
забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, що 
спрямовуються на фінансування заходів з розвитку та реконструкції систем



спрямовуються на фінансування заходів з розвитку та реконструкції систем 
централізованого водопостачання та водовідведення на території Вінницької 
області.

2. Основними завданнями Комісії є:
2.1 Розгляд проектів з розвитку та реконструкції систем централізованого 

водопостачання та водовідведення на території області, за поданням органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які потребують 
залучення бюджетних коштів, в тому числі з обласного бюджету, на їх 
реалізацію.

2.2 Визначення переможців конкурсного відбору.
2.3 Затвердження переліку проектів, пропонованих до фінансування у 

рамках Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки», на 
підставі прийнятих до розгляду проектів.

2.4 Визначення загальної потреби у фінансових ресурсах для реалізації 
проектів, які пройшли процедуру відбору.

2.5 Прийняття рішення ш;одо зміни термінів реалізації, обсягів 
фінансування проектів у випадках наявної економії коштів під час проведення 
процедур закупівель, реалізації проектів, відмови заявника від реалізації 
проектів, потреб у додатковому фінансуванні проектів та інших причин у межах 
наявного обсягу фінансування на відповідний рік.

2.6 Контроль за ходом реалізації та результатами впровадження проектів в 
рамках Програми.

3. Комісія має право:
3.1 Отримувати в установленому порядку інформацію, необхідну для 

виконання покладених на неї завдань, роз'яснення, висновки, консультації.
3.2 Залучати до роботи Комісії незалежних експертів (за їх згодою).
3.3 Ініціювати скликання позачергових засідань Комісії у відповідності до 

Порядку.

III. Секретаріат Комісії

1. Організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення 
діяльності Комісії здійснює її Секретаріат. Функції Секретаріату Комісії 
виконує управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації, яке відповідно до покладених на нього завдань, реалізує 
на території області місцеві програми у сфері питної води, питного 
водопостачання та водовідведення, а саме:

1.1 Виконує функції головного розпорядника коштів за Програмою «Питна 
вода» Вінницької області на 2021-2025 роки.

1.2 Здійснює інформування територіальних громад області щодо порядку 
проведення щорічного конкурсу по відбору проектів з будівництва.



реконструкції, капітального ремонту об’єктів водопостачання та 
водовідведення.

1.3 Одержує та перевіряє документи, що подаються на розгляд Комісії за 
поданням органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
-  учасників конкурсного відбору проєктів в рамках заходів Програми.

1.4 Організовує скликання та проведення засідань Комісії.
1.5 Г оту є проєкти рішень та протоколи засідання Комісії.
1.6 Здійснює постійний моніторинг та аналіз реалізації проєктів в рамках 

Програми.
1.7 Готує та надає Комісії звіти про стан реалізації проєктів відібраних до 

фінансування в рамках Програми «Питна вода Вінницької області 
на 2021-2025 роки». Звіти надаються Голові та усім членами Комісії за підписом 
начальника управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації щомісячно у термін до 15 числа місяця наступного за 
звітним періодом.

1.8 Забезпечує оперативний зв’язок між членами Комісії та учасниками 
конкурсного відбору, надає консультативно-методичну допомогу щодо участі в 
конкурсному відборі.

IV. Склад Комісії та права її членів

1. Комісія утворюється у такому складі; голова, заступник голови, секретар 
та не менше десяти членів комісії.

2. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює секретар, який є 
членом Комісії з правом голосу.

3. Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, відповідає за 
виконання покладених на Комісію завдань, головує на ЇТ засіданнях, визначає 
коло питань, що підлягають розгляду та періодичність засідань Комісії.

4. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови 
Комісії.

5. Секретар забезпечує ведення протоколів засідань та підготовку проєктів 
рішень Комісії.

6. Члени комісії мають право ознайомитись з пакетом документів поданих 
учасниками до Секретаріату Комісії на конкурсний відбір проєктів в рамках 
Програми.

V. Порядок роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до 
Порядку.



2. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії 
для розгляду проєктів, поданих на конкурс та інформує про це Секретаріат 
Комісії.

3. Сформований перелік проєктів, пропонованих до фінансування у рамках 
Програми «Питна вода Вінницької області на 2021-2025 роки», розсилається 
Секретаріатом членам Комісії не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати 
засідання Комісії.

4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж дві 
третини всіх членів Комісії.

5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість із присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6. Засідання Комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови 
Комісії.

7. Проєкти з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів 
водопостачання та водовідведення, які заплановані до фінансування в 
поточному році та фактичні обсяги фінансування з обласного бюджету 
визначаються на засіданні Комісії відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів на підставі основних критеріїв відбору проєктів викладених у Порядку.

8. За результатами засідання Комісії складається протокол, у якому 
зазначається перелік проєктів, рекомендованих до фінансування, із зазначенням 
кошторисної вартості проекту, обсягу фінансування з державного, обласного та 
місцевих бюджетів, а також інших джерел, що підписується головуючим на 
засіданні та Секретарем Комісії.

9. Комісія приймає окремі рішення щодо проєктів, які пропонуються до 
фінансування з обласного бюджету на поворотній (бюджетні позички), 
безповоротній основах (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам) та 
розробки наукових досліджень, які оформлюються окремими протоколами.

10. Форми протоколу Комісії визначені у додатках 1-3 до цього 
Положення.

11. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, має право 
викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу 
засідання.

12. Перелік проєктів, відібраних для фінансування в рамках Програми за 
результатами засідання Комісії, опубліковується Секретаріатом у відкритому 
доступі шляхом розміщення відповідного повідомлення на сторінці 
Секретаріату Комісії на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

13. На підставі протокольного рішення Комісії управління розвитку 
територій та інфраструктури облдержадміністрації, в разі необхідності, ініціює 
внесення змін до обласного бюджету на поточний рік та спільно з 
Департаментом фінансів облдержадміністрації здійснює фінансування



проєктів, що пройшли конкурсний відбір у рамках Програми «Питна вода» 
Вінницької області на 2021-2025 роки», зокрема:

13.1 Надання безповоротного фінансування проєктів здійснюється 
Департаментом фінансів облдержадміністрації у якості субвенції з обласного 
бюджету до відповідного місцевого бюджету.

13.2 Поворотне фінансування проєктів здійснюється управлінням розвитку 
територій та інфраструктури облдержадміністрації, як головним розпорядником 
коштів, згідно з Програмою у формі бюджетних позичок з обласного бюджету 
до відповідного місцевого бюджету, які надаються через комунальну 
організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву».

13.3 Фінансування проєктів з наукових досліджень у рамках Програми 
здійснюється управлінням розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації.



Додаток 1
До Положення про Обласну конкурсну комісію з 
питань розподілу та використання коштів обласного 
бюджету, що передбачаються на виконання заходів 
Програми «Питна вода» Вінницької області 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 
обласної Ради 8 скликання від ЗО липня 2021 року 
№ 176
затвердженого розпорядженням голови обласної Ради 
від « ^ »  10 2021 року № ,

вщ« »
ПРОТОКОЛ

202 року №

засідання Обласної конкурсної комісії з питань розподілу та використання коштів обласного бюджету, що передбачаються на 
виконання заходів Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 11 сесії обласної Ради

8 скликання від ЗО липня 2021 року № 176

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення затвердити наступний перелік проектів, 
пропонованих до поворотного фінансування в рамках Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки»

№
з/п

Назва проекту Подавач
проекту

Вартість згідно 
3 кошторисною 
документацією, 

тис. грн.

Сума 
бюджетної 

позики 3 

обласного 
бюджету, тис. 

грн.

Термін
надання

бюджетної
позики,
місяців

Сума 
снівфінансува 
ння проекту 3 

місцевого 
бюджету, тис. 

грн.

Сума 
снівфінансування 

проекту 3 

небюджентих 
джерел (за 
наявності), 

тис. грн.

Термін 
реалізацп 

проекту (із 
зазначенням 

планової дати 
початку і 

завершення 
робіт)

Кількісні показники проекту
Кількість населення 

забезпеченого 
централізованим 
водопостачанням 

(водовідведенням), 
чол.

Протяжність
реконструйованих
/новозбудованих

мереж
водопостачання

(водовідведення)

1

2

Голова Комісії

Секретар Комісії



Додаток 2
До Положення про Обласну конкурсну комісію з 
питань розподілу та використання коштів обласного 
бюджету, що передбачаються на виконання заходів 
Програми «Питна вода» Вінницької області 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 
обласної Ради 8 скликання від ЗО липня 2021 року 
№ 176
затвердженого розпорядженням голови обласної Ради 
від «О5» ^  2021 року №

ВІД «  »

ПРОТОКОЛ
202 року №

засідання Обласної конкурсної комісії з питань розподілу та використання коштів обласного бюджету, що передбачаються 
на виконання заходів Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням

11 сесії обласної Ради 8 скликання від ЗО липня 2021 року № 176

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення затвердити наступний перелік проєктів 
пропонованих до безповоротного {)інансування в рамках Програми «Питна вода» Вінницької області

№
з/п

Назва проекту Подавач
проекту

Вартість згідно 
3 кошторисною 
документацією, 

тис. фН.

Сума 
безповоротної 

допомоги 3 

обласного 
бюджету, тис. 

грн.

Сума 
співфінансування 

проекту 3 

місцевого 
бюджету, тис. 

грн.

Сума 
співфінансування 

проекту 3 

небюджентих 
джерел (за 
наявності), 

тис. грн.

Термін реалізації 
проекту (із 

зазначенням 
планової дати 

початку і 
завершення 

робіт)

Кількісні показники проекту
Кількість населення 

забезпеченого 
централізованим 
водопостачанням 

(водовідведенням), 
чол..

Протяжність 
реконструйованих 
/новозбудованих 

мереж водопостачання 
(водовідведення)

1

2

Голова Комісії

Секретар Комісії



ВІД «  »

ПРОТОКОЛ
202

Додаток З
До Положення про Обласну конкурсну комісію з 
питань розподілу та використання коштів обласного 
бюджету, що передбачаються на виконання заходів 
Програми «Питна вода» Вінницької області 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 
обласної Ради 8 скликання від ЗО липня 2021 року 
№ 176
затвердженого розпорядженням голови обласної Ради 
від « 05>> 2021 року Ш J /Л '

року №

засідання Обласної конкурсної комісії з питань розподілу та використання коштів обласного бюджету, що передбачаються на 
виконання заходів Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 11 сесії обласної Ради

8 скликання від ЗО липня 2021 року № 176

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення затвердити наступний перелік 
наукових досліджень пропонованих до фінансування в рамках Програми «Питна вода» Вінницької області

№
з/п

Назва проекту Подавач
проекту

Вартість згідно з 
поданим деталізованим 

кошторисом, 
тис. грн.

Сума фінансування з 
обласного бюджету, 

тис. грн.

Сума 
співфінансування 

проекту 3 державного 
або іншого місцевого 

бюджету, тис. грн.

Сума співфінансування 
проекту 3 небюджетних 
джерел (за наявності), 

тис. грн.

Термін реалізації проекту (із 
зазначенням планової дати 
початку і завершення робіт)

1

2

Голова Комісії

Секретар Комісії


