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Про затвердження Положення
про супровід та реалізацію обласного
конкурсу «Кращий менеджер
громадських бюджетів. Полтавщина»
Керуючись пунктом 18 частини 6, частиною 7 статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення пленарного
засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від
29 грудня 2020 року № 57 «Про затвердження обласної програми "Громадські
бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки"», з метою реалізації заходів обласної
програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки» (зі змінами):
1.

2.

3.

4.
5.

ГОЛОВА

Затвердити Положення про супровід та реалізацію обласного
конкурсу «Кращий менеджер громадських бюджетів. Полтавщина»,
що додається.
Рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад
забезпечити широке інформування громадськості щодо конкурсу
«Кращий менеджер громадських бюджетів. Полтавщина».
Організацію виконання цього розпорядження покласти на відділ
інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого
апарату обласної ради, а також на відділ фінансового та
господарського забезпечення та відділ інформаційного та
аналітичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради.
Координацію виконання цього розпорядження покласти на
заступника голови обласної ради Л. Руроєву.
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О. БІЛЕНЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної ради
13.01.2022 № 5
ПОЛОЖЕННЯ
про супровід та реалізацію обласного конкурсу «Кращий менеджер
громадських бюджетів. Полтавщина»
1. Загальні положення
1.1. Цим Положенням про обласний конкурс «Кращий менеджер
громадських бюджетів. Полтавщина» (далі – Положення) регулюється порядок
організації та проведення обласного конкурсу «Кращий менеджер громадських
бюджетів. Полтавщина» (далі – Конкурс).
Конкурс проводиться в рамках обласної програми «Громадські бюджети
Полтавщини на 2021 – 2023 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням
пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня
2020 року № 57.
1.2. Конкурс спрямований на популяризацію громадських проєктних
ініціатив, започаткованих обласною радою.
1.3. Конкурс проводиться з метою привернення уваги суспільства до
важливості залучення додаткових ресурсів для розвитку громад, шляхом участі в
Громадських бюджетах Полтавщини та ролі проєктних менеджерів у цих
процесах.
1.4. У Конкурсі можуть брати участь повнолітні особи, які проживають на
території Полтавської області та мають особисті заслуги у розвитку
територіальних громад області, зокрема у залученні додаткових ресурсів для
вирішення питань соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку
територій в рамках реалізації Бюджету участі Полтавської області, Шкільного
громадського бюджету Полтавської області, Конкурсу екологічних громадських
ініціатив Полтавської області (далі – Конкурсант).
1.5. Конкурсант допускається до участі, якщо відповідає хоча б одній з
перелічених вимог:
− автор проєктів-переможців Бюджету участі Полтавської області,
Шкільного громадського бюджету Полтавської області, Конкурсу екологічних
громадських ініціатив Полтавської області 2018-2021 років (далі – проєктних
ініціатив);
− задіяний до реалізації проєктних ініціатив Полтавської обласної ради;
− займається популяризацією проектних ініціатив Полтавської обласної
ради;
− надає консультативно-методичну допомогу громадянам щодо
формування та подачі проєктних заявок на проєктні ініціативи, організації та
сприяння процесів голосування в системі «SMART REGION Полтавської області»
https://smartregion.pl.ua/sb (далі – Система).
1.6. Завданнями Конкурсу є:
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− виявлення найбільш успішних лідерів громадської думки, які
пропагують принципи прозорості й відкритості, досягли значних результатів у
популяризації громадського бюджетування в межах Полтавської області;
− висвітлення досягнень роботи та стимулювання активної участі
представників суспільства у проєктних ініціативах, зокрема щодо формування та
подачі проєктних заявок, залучення мешканців до участі, організації та сприяння
процесів голосування, контролю та участі в реалізації проєктів-переможців,
своєчасного звітування за результатами їх виконання;
− заохочення та поширення передового досвіду ефективної командної
роботи в сфері громадського бюджетування.
1.7. Від кожної територіальної громади до участі у Конкурсі допускається
лише один Конкурсант, який визначається головою громади.
1.8. Обов’язковою умовою участі у Конкурсі є наявність рекомендаційного
листа від органу місцевого самоврядування, оформлений на офіційному бланку за
підписом керівника місцевої ради з додатками відповідно до підпунктів 4, 5
пункту 3.1.4 цього Положення.
1.9. Рекомендаційний лист має містити конкретні факти та досягнення
кандидата, пов’язані з проєктними ініціативами Полтавської обласної ради.
1.10. Присвоєння звання «Кращий менеджер громадських бюджетів.
Полтавщина» проводиться щорічно.
1.11. Особа, якій звання «Кращий менеджер громадських бюджетів.
Полтавщина» вже було присвоєно, на здобуття його повторно не висувається.
1.12. Модератор Системи після перевірки даних підтверджує або відхиляє
Кандидатуру.
2.

Робоча група

2.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу
покладається на Робочу групу з реалізації обласної програми «Громадські
бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки», створену розпорядженням голови
Полтавської обласної ради від 10.08.2021 №199.
2.2. На Робочу групу покладаються функції координування виконання
основних заходів щодо впровадження та функціонування Конкурсу.
2.3. Робоча група діє у відповідності до чинного законодавства України,
рішень Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної
ради та цього Положення.
2.4. Головою робочої групи є голова Полтавської обласної ради.
2.5. До складу робочої групи входять представники виконавчого апарату
Полтавської обласної ради, структурних підрозділів Полтавської обласної
державної адміністрації та громадських організацій (за згодою).
2.6. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання. Засідання є
правомочним у разі участі в ньому не менше як двох третин її складу.
2.7. Рішення робочої групи приймається більшістю голосів присутніх членів
робочої групи та оформлюється протоколом. У разі рівної кількості голосів «за» і
«проти» вирішальним є голос голови робочої групи.
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2.8. У разі відсутності голови робочої групи його функції виконує заступник
голови робочої групи.
2.9. Завданнями робочої групи є:
− сприяння організації голосування за Кандидатів з метою визначення
переможців;
− розгляд проблемних питань, скарг та порушень, що виникають в
процесі реалізації Конкурсу;
− внесення пропозицій щодо зміни обсягу фінансування заходів
Конкурсу;
− інші завдання з метою координації виконання основних заходів щодо
впровадження та функціонування Конкурсу.
2.10. Робоча група має право:
− здійснювати перевірку поданих Конкурсантом документів після
розгляду відділом інвестиційної діяльності та проектного менеджменту
виконавчого апарату обласної ради;
− визначати критерії проведення перевірок голосів за необхідністю;
− вносити пропозиції щодо зміни будь-яких пунктів цього Положення з
метою попередження та уникнення порушень умов Положення.
3.

Порядок подання заявок на участь у Конкурсі

3.1. Заявка подається у визначений строк з 1 лютого по 10 лютого
самостійно Конкурсантом через інформаційно-комунікаційну систему «SMART
REGION Полтавської області» https://smartregion.pl.ua/sb.
Для цього потрібно:
3.1.1 увійти в особистий кабінет шляхом реєстрації через систему «BankID»,
«MobileID», електронний цифровий підпис;
3.1.2 перейти до вкладки «Кращий менеджер» і натиснути кнопку «Подати
заявку»;
3.1.3 заповнити всі необхідні поля аплікаційної форми з урахуванням
можливої мінімальної та максимальної кількості символів, зокрема:
прізвище, ім’я, по батькові;
електронна адреса;
контактний номер телефону;
коротка інформація про Конкурсанта, основні досягнення (до 2000
символів). Для розміщення на сайті.
3.1.4 завантажити такі додатки:
1) файл «Рекомендаційний лист» (з розширенням .pdf на офіційному
бланку з підписом керівника місцевої ради);
2) відеопрезентацію діяльності Конкурсанта у сфері громадського
бюджетування, тривалістю не більше 60 секунд у форматі MPEG-4;
3) фотографію Конкурсанта, зроблену протягом останніх 12 місяців
(високої якості з розширенням jpg.). Для розміщення на сайті;
4) копію документу, що засвідчує особу (1 та 2 сторінок паспорту або ID
картки);
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5) матеріали, що підтверджують досягнення Конкурсанта. Це можуть бути
статті у засобах масової інформації, витяги із звітів, протоколів або інших
внутрішніх документів місцевої ради, скріншоти дописів із соцмереж, копії
сертифікатів про навчання тощо (з розширенням .pdf.);
3.1.5 натиснути кнопку «Подати заявку».
3.2. У залежності від перебігу конкурсу заявка може мати такі статуси:
«Модерація», «На голосуванні», «Брав участь», «Переможець».
3.3. Подаючи заявку на Конкурс, учасник дає згоду на обробку своїх
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами).
3.4. Організацію розгляду та допуску Конкурсантів до голосування здійснює
відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату
Полтавської обласної ради.
4. Голосування
4.1. Голосування за Конкурсантів здійснюється в електронному вигляді в
Системі, шляхом авторизації особи за допомогою системи «BankID», «MobileID»,
електронного цифрового підпису.
4.2. Голосування триває протягом 10 календарних днів (з 15 лютого по
24 лютого).
4.3. Авторизований користувач може проголосувати не більше, ніж за
2 кандидатури.
4.4. Після завершення кінцевого терміну голосування Система здійснює
підрахунок електронних голосів автоматично.
5.

Підбиття підсумків та нагородження переможців

5.1. Переможцем Конкурсу є особа (-и), яка набрала найбільшу кількість
електронних голосів.
5.2. На підставі розпорядження голови Полтавської обласної ради
переможець Конкурсу отримує одноразову грошову премію у розмірі 50 000,00
грн (п’ятдесят тисяч гривень) без врахування оподаткування.
5.3. Фінансування виплати премії здійснюється через перерахування
коштів на особистий картковий рахунок переможця Конкурсу, відкритий у
банківській установі України державної форми власності.
5.4. Для отримання грошової премії необхідно надати наступні документи:
− ксерокопію реєстраційного номера облікової картки платника податків
(щодо осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган - ксерокопію паспорта громадянина України з
відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без
реєстраційного номера облікової картки платника податків);
− ксерокопію паспорта громадянина України переможця Конкурсу;
− згоду переможця Конкурсу на обробку персональних даних;
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− виписку про наявність відкритого рахунку в установі банку на ім’я
переможця Конкурсу.
5.5. Виплата грошової премії переможцю Конкурсу здійснюється за
рахунок та в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання
заходів обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на
2021 – 2023 роки», за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління». Головним розпорядником коштів є Полтавська обласна рада.
5.6. Окрім грошової премії переможець Конкурсу отримує статуетку.
5.7. Якщо в результаті голосування дві або кілька кандидатур отримали
однакову кількість голосів, то переможцями стають два або кілька учасників,
грошова премія поділяється на рівні частини між ними.
5.8. За поданням відділу інвестиційної діяльності та проектного
менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради про результати
голосування голова Полтавської обласної ради видає розпорядження про
нагородження переможців Конкурсу.
5.9. Переможці Конкурсу отримують право використовувати у своїй
професійній діяльності звання переможця Конкурсу.
5.10. Підсумки Конкурсу розміщуються на офіційному вебсайті Полтавської
обласної ради https://oblrada-pl.gov.ua/ та в Системі https://smartregion.pl.ua/.
5.11. Нагородження переможців Конкурсу може проводитись у рамках
заходів, організованих Полтавською обласною радою.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

