ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _________________ 20 __ року

№ _______________

Про внесення змін до розпорядження
голови облдержадміністрації
від 23 квітня 2015 року № 229-од
Відповідно до Закону України ,,Про місцеві державні адміністраціїˮ,
статті 241 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196 ,,Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку” (зі змінами):
1..Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 23 квітня 2015 року № 229-од ,,Про утворення регіональної комісії з оцінки
та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвиткуˮ (зі змінами), виклавши Положення
про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного
відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
редакції, що додається.
2..Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 2 пункту
1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 липня
2020 року № 450/01.02-01 ,,Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 квітня 2015 року№ 229-од ,,Про
утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального
розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвиткуˮ.
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3..Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

Ігор Дем’янчук
Світлана Беспоповцева
Галина Воляник
Ірина Бура
Тарас Серетний
Іванна Лицар
Олег Пілярчук

Володимир ТРУШ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
23.04.2015 № 229-од
(в редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
________________№ ___________
ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального
розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку
1. Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного
відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(далі – регіональна комісія) є постійно діючим органом, який утворюється
розпорядженням голови обласної державної адміністрації для проведення
оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів
регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 24 1 Бюджетного
кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів держав
2. Регіональна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, постановами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до
Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства розвитку громад та територій України із зазначених питань,
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим
Положенням.
3. Основними завданнями регіональної комісії є:
1)
забезпечення проведення оцінки та попереднього конкурсного
відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку;
2)
організація інформаційного забезпечення проведення оцінки та
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів
регіонального розвитку.
4. Регіональна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1)
здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм та проєктів
вимогам Порядку підготовки оцінки та відбору інвестиційних програм і
проєктів регіонального розвитку, в тому числі пріоритетам, визначеним у
Стратегії розвитку Тернопільської області та у планах заходів з її реалізації;
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2)
проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм та
проєктів регіонального розвитку;
3)
за результатами оцінки та відбору надає обласній державній
адміністрації пропозиції до переліку інвестиційних програм і проєктів, що
можуть реалізовуватись на відповідній території;
4)
інформує заявників (місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування) про результати проведеної оцінки та відбору.
5. Регіональна комісія має право:
1)
залучати до участі у своїй роботі представників територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань,
наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також
незалежних експертів (за згодою), представників проєктів міжнароднотехнічної допомоги, які займаються питаннями місцевого, регіонального та
соціально-економічного розвитку (за згодою);
2)
отримувати в установленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
3)
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших
заходів.
6. Регіональна комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
7. Склад регіональної комісії затверджує голова обласної державної
адміністрації.
До складу регіональної комісії включаються представники обласної
державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, агенції регіонального розвитку,
яка створена відповідно до Закону України ,,Про засади державної регіональної
політики”, регіональних офісів реформ, обласних відділень всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самоврядування, наукових, інших установ та
громадських об’єднань, до сфери діяльності яких належать питанням
соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку
територій.
Інформація про склад та положення про регіональну комісію розміщується
на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та на вебсайті
інформаційно-аналітичної системи державного фонду регіонального розвитку
https://new.dfrr.minregion.gov.ua.
Кількість членів регіональної комісії з числа представників органу, який
її утворив, не перевищує 1/3 загальної кількості складу регіональної комісії, а
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кількість представників громадських об’єднань
1/3 загальної кількості складу регіональної комісії.

становить

не

менше

8. Формою роботи регіональної комісії є засідання, що проводяться за
рішенням її голови.
Засідання регіональної комісії є правомочним за умови присутності на
засіданні не менш як 2/3 її членів. Члени регіональної комісії можуть брати
участь у її засіданні як особисто, так і в режимі відеоконференції.
Засідання регіональної комісії веде голова, а за його відсутності –
заступник голови.
Підготовку матеріалів на засідання регіональної комісії забезпечує її
секретар.
Члени регіональної комісії та запрошені отримують матеріали для
чергового засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення такого засідання.
Одночасно із розсилкою матеріалів оприлюднюється проєкт порядку денного
та відповідних матеріалів на офіційному вебсайті обласної державної
адміністрації.
Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як
половина присутніх на засіданні членів регіональної комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим
на засіданні та секретарем і надсилається усім членам регіональної комісії.
Член регіональної комісії, який не підтримує рішення, може викласти у
письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Контроль за виконанням рішень регіональної комісії здійснюється
секретарем регіональної комісії.
9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності регіональної комісії здійснює департамент економічного розвитку і
торгівлі обласної державної адміністрації.
Директор департаменту економічного
розвитку і торгівлі адміністрації

Ірина Бура

Галина ВОЛЯНИК

