від 20 грудня 2018 року

№ 358-р

Про залучення та моніторинг
міжнародної технічної допомоги
Відповідно до статей 28, 35 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про
створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 18 грудня 2018 року № 1034-р «Про залучення та моніторинг
міжнародної технічної допомоги»:
1. Визначити відповідальними за загальну координацію роботи із
залученням і реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги
(далі – МТД) на території району – першого заступника голови районної
державної адміністрації Копієвського М.Д. та відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, центральній
районній
лікарні,
комунальному
некомерційному
підприємству
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги», рекомендувати
виконавчим комітетам сільських, селищних рад:
1) визначити посадових осіб, відповідальних за координацію роботи із
залучення, використання та моніторингу проектів (програм) МТД та взаємодію
з відділом економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації;
2) забезпечити підготовку проектних пропозицій для залучення
міжнародної технічної допомоги, подання їх на розгляд міжнародних донорів та
відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку району надання їх
відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації щороку до 20 грудня за формою 1, що додається.
3. Відділу економічного розвитку,
інфраструктури райдержадміністрації:

торгівлі,

промисловості

та

2
1) налагодити взаємодію із громадськими організаціями, іншими
установами, які діють у районі та беруть участь у проектах МТД, донорами або
реципієнтами;
2) забезпечити подання проектних пропозицій для залучення міжнародної
технічної допомоги на розгляд міжнародних донорів та відповідно до
пріоритетів соціально-економічного розвитку району надання їх департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щороку до 25 грудня за
формою 1;
3) запровадити моніторинг стану реалізації проектів (програм) МТД на
території району та його результати надавати департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 30 числа останнього
звітного місяця та щопівроку до 20 числа останнього місяця, за формою 2, що
додається;
4) надавати департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації інформації про виконання вимог даного розпорядження
щопівроку до 20 числа останнього звітного місяця.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 24 березня 2015 року № 67-р «Про залучення,
використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги на території
району».
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 20 грудня 2018 року № 358-р
Форма 1
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ
для залучення міжнародної технічної допомоги
№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва проекту
Місце реалізації проекту
Аналіз проблеми, розв’язання якої
потребує залучення ресурсів міжнародної
технічної допомоги, включаючи
обґрунтування необхідності їх залучення
Мета, завдання та цілі проекту
Перелік основних видів діяльності для
фінансування за рахунок МТД, бажані види
та форми допомоги
Стисла інформація про потенційну
реципієнта
Визначення можливих донорів
міжнародної технічної допомоги
Очікувана вартість проекту
Термін та етапи реалізації
Очікувані результати від реалізації проекту
та визначення критерії їх оцінки
Вплив проекту на розвиток відповідної
галузі або регіону
Відповідальна особа, контактні дані
_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 20 грудня 2018 року № 358-р
Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації проекту, що фінансується за рахунок коштів
міжнародної технічної допомоги у Голованівському районі
станом на _______________ року
1. Назва проекту (програми).
2. Донор.
3. Реципієнт/одержувач (П.І.Б. керівника, контактні дані).
4. Беніфіціар.
5. Сектор.
6. Термін реалізації проекту.
7. Виконавці.
8. Джерела фінансування.
9. Загальна вартість проекту, тис. грн.
10. Обсяг отриманих коштів МТД, тис. грн.;
1) освоєно станом на ___ звітного року;
2) план на наступний рік;
3) факт станом на ______.
11. Мета проекту.
12. Стан виконання.
_________________________

